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RESUMO 

É amplamente conhecido que catalisadores nanoparticulados são mais eficientes 

que seus análogos microcristalinos. Uma característica comum à maioria dos 

materiais nanoparticulados é a presença de um agente estabilizador em sua 

superfície para evitar agregação e crescimento das partículas. Desse modo, a 

superfície do catalisador está naturalmente modificada pelo polímero e o impacto 

deste último nas reações de interesse não pode ser negligenciado. Nessa 

perspectiva, investigou-se o impacto da poli(vinilpirrolidona) (PVP) adsorvida sobre 

platina na eletro-oxidação de metanol, etanol, 2-propanol, etilenoglicol e glicerol. A 

PVP é um polímero largamente utilizado na estabilização de nanopartículas, 

portanto é de suma importância que se estude sua influência em reações de 

interesse tecnológico, com as envolvidas em células a combustível. Por meio de 

voltametria cíclica (CV), observou-se que a presença da PVP sobre a platina causou 

um aumento do potencial de início da eletro-oxidação de todos os alcoóis estudados, 

o que indica que o polímero atrasa a formação de óxidos superficiais indispensáveis 

para a oxidação dos alcoóis. Ademais, a presença da PVP causou um decréscimo 

das densidades de corrente provenientes das eletro-oxidações dos diversos alcoóis. 

Por meio de FTIR in situ, observou-se que a alteração da atividade catalítica é, 

provavelmente, devido às mudanças nas vias de reação induzidas pela presença da 

PVP. O presente estudo mostra que o agente estabilizador utilizado na síntese 

impacta profundamente nos processos de interesse, portanto é vital que se entenda 

seu modo de atuação para uma correta análise dos resultados. 

Palavras-chave: PVP adsorvida, Eletro-oxidação de alcoóis, Platina, Voltametria 

cíclica, FTIR In Situ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

It is well-known that nanocatalysts are more efficient than their microcrystalline 

counterparts. A feature common to most of these systems is the presence of a 

stabilizing agent on their surface to prevent excessive growth and aggregation. Thus, 

the surface of a catalyst is intrinsically modified by the polymer and the impact of the 

latter must not be neglected. Given this background, the effect of adsorbed PVP on 

the electro-oxidations of methanol, ethanol, 2-propanol, ethylene glycol and glycerol 

was investigated using platinum as working electrode. PVP is a polymer widely 

employed for stabilization of nanoparticles, thus it is imperative to determine its 

influence on technological-appealing reactions, such as those involved in fuel cells. 

Through cyclic voltammetry (CV), we found out that the presence of PVP on platinum 

increased the onset electro-oxidation potential of all alcohols, which indicates that 

PVP delays the formation of surface oxides indispensable to the electro-oxidation of 

alcohols. In addition, the presence of PVP led to a decrease in the current densities. 

In situ FTIR revealed that alterations in the catalytic activity are probably due to 

changes of reaction pathways induced by the presence of PVP. The present study 

emphasizes that stabilizing agents have a profound impact on electrochemical 

processes, hence it is imperative that one understands the way they act to carry out 

a proper analysis.   

Keywords: PVP adsorption, Alchohos electro-oxidation, Platinium, Cyclic 

voltammetry, In Situ FTIR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da interação de polímeros com superfícies metálicas é de extrema 

importância não só do ponto de vista fundamental (ex.: adsorção/dessorção de 

hidrogênio sobre platina na presença de adsorbatos), mas também do ponto de vista 

aplicado uma vez que certos polímeros são amplamente utilizados como agentes 

estabilizadores na preparação de nanopartículas metálicas. Como exemplo, 

poli(vinilálcool) (PVA) e poli(vinilpirrolidona) (PVP) são polímeros solúveis em água 

que se adsorvem nas superfícies dos núcleos metálicos em formação. Desse modo 

esses polímeros evitam o crescimento excessivo e aglomeração (por efeito 

eletroestérico) das nanopartículas.  

Se por um lado o uso de tais agentes estabilizadores é fundamental para o 

controle de tamanho e distribuição de nanomateriais, por outro a forte adsorção 

dificulta a remoção do polímero residual, o que tem forte impacto (positivo ou 

negativo) em diversas reações catalíticas e eletrocatalíticas. Portanto, é de extrema 

importância o entendimento das interações polímero/metal.  

No nível fundamental de estudo, por exemplo, investigou-se o efeito do polímero 

estabilizador PVP nos processos de adsorção e dessorção de hidrogênio sobre 

platina. Como tais processos são intrinsecamente sensíveis a diferentes orientações 

cristalográficas, é possível descobrir se um determinado polímero interage mais 

fortemente ou fracamente com uma determinada face cristalográfica. Estas 

superfícies modificadas podem, porventura, vir a ser aplicadas em células 

combustíveis. As células a combustível que têm grande destaque nas últimas 

décadas devido à cada vez maior importância da mitigação do impacto humano 

sobre o meio ambiente e, isso, tem levado a um interesse crescente por estes 

dispositivos de energia sustentável. Os alcoóis derivados da biomassa representam 

o melhor combustível em uma sociedade sustentável futura e podem ser convertidos 

em energia elétrica útil em uma célula de combustível de álcool direto (DAFC). 

Assim, estudou-se como o polímero PVP adsorvido na superfície da platina impacta 

a oxidação de alguns alcoóis. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

  Estudar a influência da PVP adsorvida na superfície da platina na eletro-

oxidação de alcoóis. 

2.2. ESPECÍFICOS 

  Averiguação direta do impacto da adsorção do agente estabilizador PVP nos 

processos fundamentais de adsorção de hidrogênio e ânions sobre superfícies da 

platina através da voltametria cíclica. 

  Investigar, em tempo real, a influência do agente estabilizador adsorvido nas 

reações de oxidação de metanol, etanol, 2-propanol, etilenoglicol e glicerol 

utilizando-se da espectroscopia na região do infravermelho. 

  Investigar a influência da PVP adsorvida no caminho de reação, seus 

mecanismos e seus intermediários. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O foco recente no impacto humano sobre o meio ambiente tem levado a um 

interesse crescente em dispositivos de energia sustentável, como as células de 

combustível. O álcool derivado da biomassa representa o combustível definitivo em 

uma sociedade sustentável futura e pode ser convertido em energia elétrica útil em 

uma célula de combustível de álcool direta (DAFC) (ROUCOUX; SCHULZ; PATIN, 

2002). No entanto, a obtenção de energia elétrica a partir de álcoois não é um 

processo trivial, sendo necessário o uso de catalisadores, preferencialmente 

nanoestruturados, para aumentar a velocidade do processo. 

Nanopartículas são definidas como grupos de átomos com tamanho na faixa 

de 1-100 nm (GONG et al., 2007). Elas possuem alta energia superficial, o que pode 

promover crescimento e agregação. Assim, faz-se necessário a estabilização deste 

sistema, o que é habitualmente promovido pela adição de um tensoativo ou até 

mesmo a modificação superficial das nanopartículas. Os tensoativos mais utilizados 

são a poli(vinilpirrolidona) (PVP) e o poli(vinil álcool) (PVA) (FELDHEIM; FOSS, 

2002; JUAN, 2010; MAVANI;  SHAH, 2013 ). Demonstrou-se que a natureza dos 

estabilizantes influencia forma, tamanho, dispersão e atividade electrocatalítica de 

nanopartículas. Portanto, a escolha correta desses materiais produz uma interação 

sinérgica podendo melhorar as propriedades (RAMÍREZ-MENESESA, 2009). 

A Poli(vinilpirrolidona) (PVP), Figura 1B, é um membro de uma grande família 

de produtos químicos solúveis em água denominados poli(N-vinil-amidas). A PVP 

pode ser usada como um estabilizador superficial, modificador de crescimento, 

dispersante de nanopartículas e agente de redução, dependendo das condições 

específicas de síntese e dos materiais envolvidos no sistema e, até mesmo, da 

própria PVP por causa dos muitos pesos moleculares disponíveis. Ela é um polímero 

não tóxico, não iônico, com grupos funcionais C=O, C-N e CH2. A molécula de PVP 

contém um componente fortemente hidrofílico (a porção pirrolidona) e um grupo 

hidrofóbico considerável (o grupo alquila). Água e muitos líquidos não aquosos são 

excelentes solventes para a PVP devido à amida altamente polar dentro do anel 

pirrolidona e dos grupos metileno e metino apolares no anel e ao longo do seu 

esqueleto. Isso permite a sua utilização com uma diversidade de reagentes, o que 

contrasta fortemente com agentes de proteção hidrofóbicos. Sua solubilidade 
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também a torna um agente de transferência de fase excelente enquanto que sua 

biocompatibilidade permite aplicação de nanomateriais cobertos pela PVP em 

aplicações nanomedicinais. PVP é, também, um excelente estabilizador, evitando a 

agregação de NPs através das forças de repulsão que surgem a partir de suas 

cadeias hidrofóbicas de carbono (efeito de impedimento estérico). Uma 

característica importante da PVP é a existência de oxigênios carbonílicos que 

podem fazer ligações de hidrogênio com moléculas de solvente e é um polímero 

notavelmente estável, com propriedades físico-químicas inertes ao longo de um 

amplo intervalo de valores de pH. Por essas propriedades a PVP tem sido 

largamente estudado para diversas aplicações industriais, cosméticas, 

farmacêuticas e médicas (KOCZKUR et al., 2015;  HAAF; SANNER; STRAUB, 

1985).  

 

Figura 1 – (A) N-vinilpirrolidona (NVP) (B) Poli(vinilpirrolidona) (PVP). 

ONON

n

(A) (B)

 

Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

Agentes estabilizadores poliméricos permitem a modulação da reatividade de 

sistemas catalíticos usando nanopartículas metálicas, e é promissor o uso de 

nanopartículas metálicas na catálise, desde que o tempo de vida desses materiais 

seja suficiente e que os mesmos ofereçam possibilidades de reciclagem. Essas duas 

propriedades são condições essenciais para aplicações industriais destes 

catalisadores originais (ROUCOUX; SCHULZ; PATIN, 2002). 

De acordo com Zhang e Xu (2010) as propriedades eletrocatalíticas de NPs 

de Au e nanoestruturas de Pt^Au são dependentes da natureza dos estabilizadores 
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envolvidos nas sínteses. O efeito do estabilizador sobre a atividade do Au para a 

reação de redução de oxigênio (ORR) supera significativamente o efeito 

nanométrico do Au. 

Lu, Wang e Chen (2011) mostraram que a PVP na superfície de nanobastões 

de prata diminuiu fortemente a atividade eletrocatalítica para ORR. Segundo os 

autores, isso se deve à formação mais fácil das camadas de óxido de prata 

superficiais sob os nanobastões em comparação com a superfície mais estável dos 

nanobastões estabilizados com PVP. Tanto a voltametria cíclica quanto a voltametria 

de eletrodo de disco rotatório sugerem que a reação de quatro elétrons mais 

eficiente ocorreu para a redução de oxigênio sobre nanobastões de prata com a 

superfície nua enquanto a via menos eficiente envolvendo duas etapas ocorreu nos 

nanobastões estabilizados pelo PVP. 

Susut et al. (2011) obtiveram resultados inesperados, mas extremamente 

notáveis e intrigantes, da atividade eletrocatalítica com polímero em nanopartículas 

de platina na eletro-oxidação de metanol e ácido fórmico. Os resultados mostraram 

claramente que o PVP adsorvido tinha a capacidade de aumentar, de forma 

significativa, a atividade catalítica da Pt black na eletro-oxidação tanto do metanol 

quanto do ácido fórmico, e que tal aumento dependia  da concentração da PVP. Os 

autores sugerem que isso seja, provavelmente, devido à caminhos de reação 

adicionais induzidos pela PVP e atribuíram as mudanças observadas à atuação 

sinérgica do aumento da ativação da água que foi exercida pela hidrofilicidade e a 

alterações eletrônicas sutis causadas pela adsorção da PVP na superfície. 

 Gasparotto et al. (2011) investigaram pela primeira vez o comportamento 

eletroquímico do PVA em eletrodos platina policristalina e monocristalinos [Pt(111), 

Pt(110) e Pt(100)]. O PVA inibiu os processos característicos de adsorção e 

dessorção de hidrogênio e de ânions. Os autores mostraram que o PVA não só 

comporta-se distintamente em diferentes superfícies, mas também sofre oxidação 

em certa medida. Além do PVA, Gasparotto et al. (2011), também, averiguaram o 

comportamento eletroquímico da PVP em eletrodos de platina policristalina e 

monocristalina [Pt(111), Pt(110) e Pt(100)]. Observaram que a PVP inibiu os 

processos característicos de adsorção e dessorção de hidrogênio e de ânions. Os 

autores concluíram que o comportamento eletroquímico da PVP em solução aquosa 

é fortemente dependente da geometria da superfície. Experimentos com eletrodos 
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de platina modificados com PVP em soluções sem PVP revelaram que a PVP 

absorve de forma irreversível em todas as superfícies investigadas, com a Pt (110) 

sendo praticamente inativa para sua oxidação. Os resultados mostram que este 

polímero é inerte em uma gama estreita de potencial, sofrendo oxidação em 

potenciais mais elevados do que 0,40 V vs RHE. Os produtos de oxidação, 

certamente, se adsorvem sobre a superfície da Pt. Sugerimos que, esse fato deva 

ser levado em consideração como um mecanismo de proteção por PVP. 

 Hofstead-Duffy et al. (2012) estudaram o efeito do PVP comumente usado de 

massa molecular 55.000 g/mol e, também, de alta massa molecular de 360.000 

g/mol em nanopartículas de platina comercial na reação de oxidação de metanol e 

oxidação de CO gasoso. Essas exibiram um aumento da tolerância ao CO e um 

aumento da adsorção de água na presença de polímero foi observada de forma a 

coincidir com a oxidação de CO adsorvido sendo, então, relacionada com a 

dessorção da carbonila ligada à superfície através da PVP na SEIRAS in situ. Os 

resultados demonstraram diferenças entre os adsorbatos em função da interação 

com o polímero e que isso seria dependente da massa molecular.  Indicaram ainda 

que a adsorção da PVP fez a superfície da Pt mais oxofilica, o que é vantajoso para 

a oxidação de CO e pode ser responsável pela melhor atividade observada. Além 

disso, mostrou que um aumento da adsorção de água coincide com a oxidação de 

CO e o processo de oxidação do grupo carbonila da PVP, o que sugere que a água 

estava sendo ativada na superfície através da interação com o polímero. 

 Gasparotto et al. (2013) analisaram o efeito do PVA adsorvido no 

comportamento eletroquímico de eletrodos platina em processos eletroquímicos 

clássicos como adsorção e dessorção de hidrogênio, redução de oxigênio e eletro-

oxidação de CO. O PVA bloqueia 50% dos sítios de hidrogênio e não pode ser 

removido da superfície da platina ciclando-se no intervalo de potencial entre 0,05–

1,0 V vs. RHE. Nem mesmo o stripping de CO foi capaz de remover o PVA da 

superfície da platina e o pico de oxidação de CO foi deslocado para potenciais mais 

positivos na presença do polímero adsorvido. Portanto, potenciais mais elevados 

foram necessários para libertar a superfície da platina do envenenamento por CO. O 

FTIR in situ evidenciou que, na presença de PVA, a frequência de vibração de COL 

(CO linearmente ligado a superfície) foi deslocado para números de onda maiores, 

um processo que verificou-se ser independente da orientação da superfície. As 
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moléculas de PVA adsorvidas residuais afetaram profundamente os processos 

eletroquímicos clássicos como UPD hidrogênio, ORR e eletro-oxidação de CO na 

platina. Resultados de XAS mostraram que o PVA adsorvido, também, tinha um 

impacto sobre as propriedades eletrônicas da platina o que, por sua vez, pode 

alterar as propriedades de adsorção da platina que levaria a diferentes caminhos de 

reação e/ou produtos intermediários, dependendo da reação em estudo. 

  Levendorf, Sun e Tong (2014) averiguaram as reações de eletro-oxidação de 

metanol e monóxido de carbono em nanopartículas de platina octaédricas e 

tetraédricas contendo PVP residual. Os autores observaram um melhoramento 

substancial na MOR, confirmando resultados eletroquímicos anteriores indicando 

que os dados de IR forneciam evidências que a melhoria foi, provavelmente, devido 

ao aumento da atividade de vias reacionais sem reação de cogeração de CO, isto é, 

vias diretas. 

 Levendorf et al. (2014) mostraram que a atividade da reação de oxidação de 

metanol foi aumentada pelas nanopartículas de platina octaédrica e tetraédrica em 

comparação com nanopartículas de platina black comercial e nanopartículas 

cúbicas. Na presença de PVP, concluiu-se que a PVP residual ligado à superfície 

aumenta, ainda mais, a atividade eletrooxidação do metanol nas NPs octaédrica e 

tetraédrica, mas suprime sobre as partículas cúbicas. As medidas de ATR-SEIRAS 

in situ mostraram que as espécies livres de PVP adsorvem CO gasoso ligado em 

ponte do que as com PVP residual e que a água interfacial fracamente adsorvida 

desempenhou um papel importante para o aumento da atividade da eletrooxidação 

do metanol dependendo da orientação, o que corrobora com os estudos anteriores 

de que, na presença do polímero, habilita-se uma via reacional diferente. 

 Não há, ainda, na literatura um estudo sistemático do impacto da PVP na 

eletro-oxidação de diferentes alcoóis com distintos números de hidroxilas e 

carbonos. Esperamos que o estudo dessas variáveis esclareça comportamentos 

antagônicos observados na literatura.  
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

As seções seguintes descrevem o procedimento experimental usado nesta 

dissertação, incluindo a limpeza das vidrarias e eletrodos e os experimentos 

eletroquímicos. Todos os potenciais foram medidos contra um eletrodo reversível de 

hidrogênio (RHE). 

 

4.1. REAGENTES 

Os reagentes utilizados eram do mais alto grau de pureza disponível no 

laboratório e estão listados na Tabela 1. O gás usado nos experimentos 

eletroquímicos foi o nitrogênio com pureza superior a 99% adquirido da White 

Martins. 

 

Tabela 1 – Regentes seus fabricantes e, respectivas, purezas. 

Reagente Fabricante Pureza 

Ácido Sulfúrico Sigma-Aldrich Suprapuro, 99,999% 

Poli(vinilpirrolidona) Sigma-Aldrich P.A., MM Média 10.000 

Metanol Sigma-Aldrich HPLC ≥ 99,9 

Etilenoglicol Sigma-Aldrich P.A. 

Glicerol Sigma-Aldrich P.A. ≥ 99 

Etanol Sigma-Aldrich HPLC 

2-propanol Sigma-Aldrich P.A. ≥ 99,8 

Fonte: Autoria Própria (2016). 
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4.2. CÉLULAS ELETROQUÍMICAS  

 

Os experimentos ciclo-voltamétricos foram realizados em uma célula 

eletroquímica construída em vidro contendo cinco orifícios, sendo três deles para 

entrada dos eletrodos de trabalho (disco de platina policristalina polida até 

espelhamento, usando-se panos de polimento metalográfico impregnados com 

aluminas de diferentes granulometrias, na forma de suspensão aquosa, até que a 

superfície ficasse reflexiva e o quanto possível livre de arranhões), contraeletrodo de 

platina e um eletrodo reversível de hidrogênio (RHE) utilizado como eletrodo de 

referência, e os outros dois para o purgador e o borbulhador de gás, Figura 2A. 

Figura 2 – (A) Célula eletroquímica de três eletrodos (B) Célula espectroeletroquímica. 

(A) (B)

 

Fonte: Cedida por ARAUJO, Herbert R. 

 

A célula espectroeletroquímica, Figura 2B, é construída em vidro com um 

eletrodo de trabalho sendo um disco de platina policristalina polida até 

espelhamento, o contra eletrodo um anel de platina policristalina e o eletrodo 

reversível de hidrogênio (RHE) utilizado como referência. Foi utilizada uma janela 

prismática de CaF2 para direcionar o feixe de radiação e as medidas 

espectroscópicas foram realizadas sob condição de camada fina. A descrição da 

célula espectroeletroquímica empregada pode ser encontrada na literatura, Iwasita e 

Nart (1997). 
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Antes da realização de cada experimento, o eletrodo de trabalho foi exposto a 

uma chama de butano e propano por aproximadamente 30 segundos e, então, foi 

resfriado até à temperatura ambiente sob uma atmosfera de N2. Em seguida, 

rapidamente inserido na célula eletroquímica e um menisco foi formado com a 

solução aquosa de H2SO4 0,10 M desaerada. Foi realizada a adsorção de PVP no 

eletrodo de trabalho antes de cada experimento. A adsorção da PVP consistia em 

mergulhar o eletrodo de trabalho em uma solução 1% em massa do polímero no 

eletrólito suporte durante 2 minutos e, decorrido esse tempo o eletrodo era 

enxaguado abundantemente com água ultra pura para remoção da PVP fracamente 

adsorvida. 

 

4.3. LIMPEZA DOS MATERIAIS 

 

O procedimento de limpeza dos materiais consistia na imersão das vidrarias 

em solução alcalina de permanganato de potássio (KMnO4) por aproximadamente 

24 horas. Ao cabo das 24 horas era retirada a solução alcalina de permanganato de 

potássio e os materiais eram imersos em solução piranha (H2SO4:H2O2/3:1) diluída. 

Em seguida, enxaguados abundantemente com água ultra pura (Millipore Milli-Q 

18,2 MΩ cm). A finalização do procedimento de limpeza consistia na fervura dos 

materiais em água ultra pura durante cerca de 5 minutos, após ebulição, por 3 

vezes. 

 

4.4. ESTUDOS ELETROQUÍMICOS 

 

A voltametria cíclica é uma técnica eletrodinâmica que consiste na varredura 

do potencial de um eletrodo de trabalho, medindo-se simultaneamente a corrente 

resultante. Por ser impossível medir potenciais absolutos, o potencial do eletrodo de 

trabalho é medido relativamente a um eletrodo de referência. Esta técnica é 

largamente utilizada para investigar os processos de oxidorredução que ocorrem na 

interface eletrodo/solução eletrolítica.   
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Uma varredura ocorre a partir de um potencial inicial (Ei), com uma velocidade 

de varredura (v) constante, dE/dt (V/s), até um potencial final (Ef), de onde retorna 

com mesma velocidade constante ao potencial inicial, finalizando-se o ciclo, de 

acordo com o esquema mostrado na Figura 3. Em eletrólitos aquosos Ei e Ef são 

escolhido entre os potenciais de evolução de hidrogênio e oxigênio, cerca de 50 a 

1500 mV. 

Figura 3 – (A) Variação de potencial aplicado em função do tempo na voltametria cíclica. (B) 

Voltamograma cíclico para um sistema reversível. 

 

Fonte: BRETT, Christopher Michael Ashton; BRETT, BRETT, Ana Maria Oliveira; 

ELECTROCHEMISTRY: Principles, Methods, and Applications. 1993. 

Por meio de um potenciostato é possível adquirir-se um gráfico denominado 

voltamograma cíclico, o qual relaciona a variação de corrente resultante em função 

do potencial aplicado, a partir do qual se pode identificar intervalos de potenciais 

onde acontecem as reações das espécies eletroativas. 

A voltametria cíclica foi realizada em um potenciostato AUTOLAB modelo 

PGSTAT 128N, utilizando-se um disco de platina polido até espelhamento como 

eletrodo de trabalho, com uma placa de platina como contra eletrodo e um eletrodo 

reversível de hidrogênio (RHE) como eletrodo de referência. Os perfis voltamétricos 

foram obtidos a uma taxa de varredura de 50 mV s-1 com uma janela de potencial de 

50 a 1000 mV. 

Os perfis dos diferentes alcoóis, na ausência e presença da PVP adsorvida, 

foram todos obtidos com os alcoóis a concentração de 0,10 mol L-1, em temperatura 

ambiente, e tendo como eletrólito suporte solução de ácido sulfúrico, também, a 0,10 

mol L-1. As soluções foram purgadas com nitrogênio antes e durante todas as 

medidas a fim de estarem livres de oxigênio. 
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4.5. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL IN SITU 

 

A espectroscopia vibracional in situ (FTIR in situ) possibilita a detecção e 

estudo de moléculas dipolares na superfície de um eletrodo quer estas sofram 

adsorção, oxidação ou redução, permitindo assim identificar os intermediários de 

reação, produtos e adsorbatos.  O uso do FTIR in situ permite um entendimento dos 

fenômenos ocorridos em superfícies eletródicas, uma vez que possibilita se 

estabelecer relação entre parâmetros eletroquímicos, tal como o potencial do 

eletrodo e a natureza das espécies que estão sendo formadas. 

 

No FTIR in situ uma célula espectroeletroquímica é acoplada a um banco 

óptico que permite que o feixe de IR atravesse uma fina camada de solução entre o 

eletrodo de trabalho e o fundo da célula (1-10 μm), que nesse caso é uma janela 

óptica de CaF2, transparente à radiação infravermelha. A camada fina minimiza a 

absorção do feixe de IR pelo solvente. Ao longo da camada fina o feixe de radiação 

infravermelho é parcialmente absorvido pelas espécies ou grupamentos químicos 

que estejam na superfície do eletrodo ou em solução, gerando bandas de absorção 

características, Figura 4. 

Os espectros de FTIR in situ foram adquiridos com um potenciostato 

PalmSens acoplado a um espectrômetro Bomem (Hartmann & Braun), modelo MB-

100, com detector de telureto de cádmio-mercúrio (MCT) resfriado com nitrogênio 

líquido, por meio de uma célula espectroeletroquímica. 

Os espectros foram coletados com uma média de 50 interferogramas, com 

uma resolução de 8 cm-1, em um intervalo de frequência de 3000 a 900 cm-1, 

utilizando uma janela de infravermelho de CaF2 durante a medida de varredura linear 

de potencial a cada 100 mV, realizada em uma janela de 50 a 1000 mV com uma 

velocidade de varredura de 1 mV s-1. A janela era polida com pasta de diamante e 

lavada com água ultra pura (Millipore Milli-Q 18,2 MΩ cm) em abundância antes de 

cada experimento. 
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Figura 4 – Representação esquemática da (A) célula espectroeletroquímica (B) configuração de                                    

camada fina do eletrólito. 

 

Fonte: Barbosa, A. F. B. Estudo fundamental da eletro-oxidação de etanol sobre eletrodo de 

níquel em meio alcalino. 2014. 39 p. Dissertação (Físico-Química), IQSC,São Carlos, 2014. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. VOLTAMETRIA CÍCLICA 

 

Resultados representativos dos experimentos de voltametria cíclica realizados 

durante este trabalho são mostrados na seção seguinte. Todos os potenciais foram 

medidos contra um eletrodo reversível de hidrogênio (RHE) e as correntes foram 

normalizadas pela área superficial eletroativa da platina calculada pela carga de 

adsorção do hidrogênio. Isto pode ser feito assumindo-se que um átomo de 

hidrogênio adsorve em cada átomo da superfície da platina e que cada centímetro 

quadrado de platina gera uma carga superficial igual a 220 C. 

 

5.1.1. Identidade Voltamétrica da Platina Policristalina em H2SO4  

 

Esta seção apresenta o resultado da voltametria cíclica da platina 

policristalina em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1. Na Figura 5, é possível observar os picos 

típicos de adsorção e dessorção de hidrogênio em baixos potenciais, onde os picos 

simétricos em 140 mV e 290 mV correspondem, respectivamente, às faces de baixo 

índice de Miller da platina (110) e (100) (DOS SANTOS; TREMILIOSI FILHO, 2001). 

Em potenciais elevados óxidos de platina são formados na superfície. Os óxidos de 

platina são reduzidos durante a varredura negativa. Entre a região de hidrogênio de 

óxidos está a região de dupla camada. A obtenção deste perfil voltamétrico, que 

atesta limpeza adequada do sistema, é imperativa para o prosseguimento dos 

experimentos.  
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Figura 5 – VC da Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerado entre 50 e 1500 mV vs. RHE a 
50 mV s

-1
. Seta sólida e tracejada correspondem às varreduras anódica e catódica, 

respectivamente. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

5.1.2. Comportamento Cíclico Voltamétrico da Pt Policristalino com PVP 

 

A Figura 6 exibe perfis voltamétricos obtidos a 50 mV s-1 no intervalo entre 50 

e 1500 mV para a platina policristalina na presença e na ausência de PVP 1% m/m 

em solução aquosa de H2SO4 0,10 mol L-1 desaerada. O perfil registrado na solução 

livre de PVP, curva em preto, representa a resposta típica da platina policristalina, 

com os processos referentes à adsorção e dessorção de hidrogênio em baixos 

potenciais e, também, os picos da formação e a redução dos óxidos de platina em 

meio ácido. Após a modificação da superfície do eletrodo pela adsorção do PVP 1% 

a primeira varredura, curva em vermelho, mostra que os picos de adsorção e 

dessorção de hidrogênio são parcialmente inibidos e deslocados para potenciais 

mais positivos. A integração do componente anódico obtida entre 50 e 400 mV sem 

PVP no eletrólito gerou uma densidade de carga de 220 C cm-2, enquanto um valor 

de 168,3 C cm-2 foi obtido para o primeiro ciclo após a adsorção do PVP, valor esse 

que aumenta com os ciclos até quase regressar ao valor inicial, como observado na 

Figura 7. Isso mostra que o PVP já está adsorvido sobre a platina a potenciais tão 
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baixos quanto necessários para o desprendimento de hidrogênio. O pico de 

formação dos óxidos é deslocado para potenciais mais positivos, enquanto o pico de 

redução foi suprimido e deslocado para potenciais mais positivos. A adsorção e 

dessorção de hidrogênio e o processo de oxidação e redução são menos fortemente 

suprimidas nas varreduras seguintes em consequência da oxidação e desbloqueio 

da superfície pelas espécies formadas durante a primeira varredura. 

Figura 6 – VCs da Pt policristalina na presença da PVP adsorvido em H2SO4 0,10 mol/L desaerada 

entre 50 e 1500 mV vs. RHE a 50 mV s
-1

. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 7 – Evolução do componente anódico integrado dos VCs de 50 a 400 mV Para os VCs da Pt 
policristalina na presença da PVP adsorvido em H2SO4 0,10 mol/L desaerada entre 50 e 
1500 mV vs. RHE a 50 mV s

-1
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

A Figura 8 exibe perfis voltamétricos obtidos a 50 mV s-1 no intervalo entre 50 

e 1000 mV para a platina policristalina na presença e na ausência de PVP 1% m/m 

em solução aquosa de H2SO4 0,10 mol L-1 desaerada. O perfil registrado na solução 

livre de PVP, curva em preto, representa a resposta típica da platina policristalina.  

Após a modificação da superfície do eletrodo pela adsorção do PVP 1%, a varredura 

mostra que os picos de adsorção e dessorção de hidrogênio são parcialmente 

inibidos e deslocados para potenciais mais positivos. A integração do componente 

anódico obtida entre 50 e 350 mV sem PVP no eletrólito foi 210 C cm-2, enquanto 

que um valor de 200 C cm-2 foi obtido para o primeiro ciclo após a adsorção do 

PVP, e para os ciclos seguintes este valor se reduz até cerca de metade do valor 

inicial, como mostrado na Figura 9. Os processos de formação e redução dos 

óxidos, assim como os de adsorção e dessorção de hidrogênio, foram fortemente 

suprimidos. A adsorção e dessorção de hidrogênio e o processo de oxidação e 

redução são mais fortemente suprimidas nas varreduras seguintes em consequência 

do bloqueio da superfície pelas espécies formadas durante a primeira varredura. 
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Figura 8 – VCs da Pt poli na presença da PVP adsorvido em H2SO4 0,10  mol/L desaerada entre 50 e 

1000 mV vs. RHE a 50 mV s
-1
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 9 – Evolução do componente anódico integrado dos VCs de 50 a 400 mV para os VCs da Pt 
poli na presença da PVP adsorvido em H2SO4 0,10  mol/L desaerada entre 50 e 1000 mV 
vs. RHE a 50 mV s

-1
. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 



29 
 

É importante observar que as experiências com o eletrodo de platina com 

PVP adsorvida só foram realizadas depois de obtido o comportamento voltamétrico 

típico para platina policristalino no eletrólito de suporte. Este procedimento 

assegurou respostas eletroquímicas unicamente devido à interação entre a PVP 

adsorvida e a platina. 

 

5.1.3. Comportamento Voltamétrico dos Alcoóis 

 

Realizou-se a eletro-oxidação dos diferentes alcoóis sobre platina 

policristalina no eletrólito suporte, solução aquosa de ácido sulfúrico 0,10 mol L-1. Os 

voltamogramas padrões típicos de metanol, etilenoglicol, glicerol, etanol e 2-

propanol são mostrados nas Figuras 10 e 11. Os VCs apresentaram 

comportamentos típicos observados na literatura (BATISTA et al., 2004; MARTINS et 

al., 2014; IWASITA; NART, 1995; IWASITA; VIELSTICH, 1988; SUN; YANG; TIAN, 

1990; SUN; LIN, 1994; CHRISTENSEN; HAMNETT, 1989; SCHNAIDT et al., 2012; 

LIMA et al., 2003; GOMES; TREMILIOSI-FILHO, 2011), com os picos de oxidação 

direta do álcool e de reativação da superfícies em valores dependentes da natureza 

do álcool. Na Figura 11, observa-se que 2-propanol, glicerol e etanol apresentam os 

menores sobrepotenciais de oxidação, seguidos por etilenoglicol e metanol. 
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Figura 10 – VCs dos alcoóis a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desareda a 50 mV s
-1
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

Figura 11 – VCs dos alcoóis a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desareda a 50 mV s
-1

, 

varredura anódica. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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A discussão sobre a eletro-oxidação dos diferentes alcoóis na presença do 

PVP adsorvido na platina policristalina é apresentada nas seções seguintes. 

 

5.1.3.1. Metanol 

A Figura 12 mostra os perfis para eletro-oxidação do metanol na presença e 

ausência do PVP. Pode se observar que na presença do PVP os picos são 

deslocados para potenciais mais positivos e suas densidades de correntes também 

são menores, Figura 13.  

Figura 12 – VCs do metanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 mV s
-1

 

na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 13 – VCs do metanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 mV s
-1

 
na presença e ausência de PVP, varredura anódica. Setas apontam os potenciais de 
início 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

5.1.3.2. Etilenoglicol 

A Figura 14 mostra os perfis para eletro-oxidação de etilenoglicol na presença e 

ausência do PVP. Pode se observar que na presença do PVP os picos são 

deslocados para potenciais mais negativos e suas densidades de correntes maiores 

na varredura positiva e aproximadamente iguais na varredura negativa, Figura 15.  
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Figura 14 – VCs do etilenoglicol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 mV 

s
-1

 na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

Figura 15 – VCs do etilenoglicol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 mV 
s

-1
 na presença e ausência de PVP, varredura anódica, setas apontam os potenciais de 

início. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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5.1.3.3. Glicerol 

 

A Figura 16 mostra os perfis para eletro-oxidação do glicerol na presença e 

ausência do PVP. Observar-se que na presença do PVP a densidade de corrente é 

menor, principalmente para o pico de reativação e que apenas um pico aparece na 

varredura positiva. O deslocamento do potencial de início é mostrado na Figura 17. 

 

Figura 16 – VCs do glicerol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 

mV s
-1

 na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 17 – VCs do glicerol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 
mV s

-1
 na presença e ausência de PVP, varredura anódica, setas apontam os potenciais 

de início. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Importante notar que as regiões de adsorção/dessorção de hidrogênio estão 

menos suprimidas na presença de PVP. Pode-se supor que, na presença de PVP, 

os álcoois até agora apresentados parecem preferencialmente interagir com o PVP 

do que com a Pt. Esse comportamento é indicado pela liberação da área de Pt (ver 

picos na região de hidrogênio) na presença de PVP em experimentos de oxidação 

dos alcoóis.  

 

5.1.3.4. Etanol 

 

A Figura 18 mostra os perfis para eletro-oxidação do etanol na presença e 

ausência do PVP. Pode-se observar que na presença do PVP os picos são 

deslocados para potenciais mais negativos e suas densidades de correntes também 

são menores, Figura 19.  
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Figura 18 – VCs do etanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 livre de oxigênio 

a 50 mV s
-1

 na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 19 – VCs do etanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 livre de oxigênio 
a 50 mV s

-1
 na presença e ausência de PVP, varredura anódica, setas apontam os 

potenciais de início. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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5.1.3.5. 2-Propanol 

 

A Figura 20 mostra os perfis para eletro-oxidação do 2-propanol na presença 

e ausência do PVP. Observa-se na Figura 20, sobretudo no gráfico inserido, que a 

presença da PVP inativa o eletrodo para oxidação do 2-propanol no intervalo de 

potencial de 50 a 1000 mV, enquanto a Figura 21 mostra como a superfície é 

reativada com a cliclagem em um intervalo de potencial maior, de 50 a 1500 mV. 

Importante observar que a eletro-oxidação de 2-propanol é praticamente suprimida 

quando PVP está adsorvida na platina, ao contrário do observado para outros 

alcoóis. 

 

Figura 20 – VCs do 2-propanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 mol L
-1

 livre de 

oxigênio a 50 mV s
-1

 na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 21 – Voltamogramas cíclicos do 2-propanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em H2SO4 0,10 

mol L
-1

 livre de oxigênio a 50 mV s
-1

 na presença e ausência de PVP. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

5.2. ESPECTROMETRIA ELETROQUÍMICA POR FTIR IN SITU 

 

Alguns resultados dos experimentos de espectrometria eletroquímica por 

FTIR in situ realizados durante este trabalho são mostrados na seção seguinte. 

Todos os potenciais medidos em um eletrodo de platina e medidos contra um 

elétrodo reversível de hidrogênio (RHE). 

Como característica comum aos espectros tem-se o aparecimento da banda 

característica correspondente ao estiramento assimétrico do CO2 por volta de 2341 

cm-1, uma banda referente à presença de água, centrada em 1640 cm-1. Esta banda 

se torna mais positiva com aumento dos potenciais, o que sugere que a água esta 

saindo da camada fina, provavelmente expulsa devido à produção de CO2. Ou 

ainda, pode ser o indicativo do consumo de água pela reação de eletro-oxidação. 

São observadas bandas de estiramento do grupo S-O, assimétrico e simétrico em 

1195 e 1050 cm-1 devido à presença do íon bissulfato (HSO4
-); assimétrico e 

simétrico em 1105 e 983 cm-1 devido à presença do íon sulfato (SO2-). As bandas de 

S-O tornam-se mais negativas com o aumento do potencial, o que indica que íons 
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SO4
- difundem para a camada fina à medida que a reação acontece. No decorrer da 

reação de eletro-oxidação de um álcool prótons são liberados nas imediações do 

eletrodo, assim, íons SO4
- entram na camada fina para compensar o excesso de 

carga positiva gerada nas imediações do eletrodo de trabalho (IWASITA; NART, 

1997). 

 

5.2.1. Metanol 

 

A Figura 22 mostra uma sequência de espectros de FTIR in situ durante a 

eletro-oxidação do metanol, com e sem PVP adsorvido, em um intervalo de potencial 

de 50 a 1000 mV e com passos de potencial de 100 mV. Nestes espectros é visível 

o crescimento da banda referente ao estiramento assimétrico da molécula de CO2 e 

da banda referente à presença de água. A produção de CO2 desloca a água da 

camada fina, o que justifica decréscimo desta banda com aumento do potencial. 

Assim como na VC os potenciais de oxidação são deslocados para potenciais mais 

positivos, as bandas de oxidação do CO2 passam a surgir em potenciais mais 

elevados nos espectros de FTIR in situ. 

Na Figura 23 são comparados os espectros na presença e ausência de PVP 

adsorvido nos potenciais de 650 e 950 mV nos quais se observa que a presença do 

polímero reduz a intensidade das bandas. De acordo com CV da Pt com PVP, há 

consumo de 50% da área superficial ativa, portanto, ela não está disponível para 

oxidar os alcoóis. Ademais, a formação de óxidos superficiais necessários para 

oxidação do álcool ocorre em potenciais mais positivos, o que também faz com que 

menos metanol seja oxidado em um dado potencial. Tal efeito é observado na 

Figura 24 que relaciona as absorbâncias integradas das bandas de CO2 em função 

do potencial. Observa-se que a presença da PVP diminui a quantidade de CO2 

produzido durante a eletro-oxidação. 
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Figura 22 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o metanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 

0,10 mol L
-1

 desaerada na presença (A) e ausência de PVP (B). 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 23 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o metanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 
0,10 mol L

-1
 desaerada na presença e ausência de PVP em (A) 650 e (B) 950 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 24 – Absorbâncias integradas das bandas de CO2 para eletro-oxidação do metanol na 

presença e ausência da PVP de 150 a 1000 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

5.2.2. Etilenoglicol 

 

A Figura 25 mostra uma sequência de espectros de FTIR in situ durante a 

eletro-oxidação do etilenoglicol, com e sem PVP adsorvido, em um intervalo de 

potencial de 50 a 1000 mV com passos de potencial de 100 mV. Nestes espectros é 

visível o crescimento da banda referente ao estiramento assimétrico da molécula de 

CO2 em 2341 cm-1 e da banda referente ao estiramento da carbonila do ácido 

glicólico em 1736 cm-1. Assim como na VC os potenciais de oxidação são 

deslocados para potenciais mais positivos, as bandas de oxidação do CO2 e do 

estiramento da carbonila do ácido glicólico passam a surgir em potenciais mais 

elevados nos espectros de FTIR in situ. 

Na Figura 26 são comparados os espectros na presença e ausência de PVP 

adsorvido nos potenciais de 750 e 950 mV nos quais se observa que a presença do 

polímero reduz a intensidade das bandas, analogamente ao metanol. Efeito 

observado na Figura 27 que relaciona as absorbâncias integradas das bandas de 
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CO2 na presença e ausência da PVP em função do potencial. Observa-se, 

novamente, que a produção de CO2 é diminuida e atrasada em relação àquela 

obtida em Pt sem PVP. 

 

Figura 25 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o etilenoglicol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 

0,10 mol L
-1

 livre de oxigênio a 50 mV s
-1

 na presença (A) e ausência de PVP (B). 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 26 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o etilenoglicol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 

0,10 mol L
-1

 desaerada na presença e ausência de PVP em (A) 750 e (B) 950 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 27 – Absorbâncias integradas das bandas de CO2 para eletro-oxidação do etilenoglicol na 
presença e ausência da PVP de 450 a 1000 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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5.2.3. Glicerol 

A Figura 28 mostra uma sequência de espectros de FTIR in situ durante a 

eletro-oxidação do glicerol, com e sem PVP adsorvido, em um intervalo de potencial 

de 50 a 1000 mV com passos de potencial de 100 mV. Nestes espectros é visível o 

crescimento da banda referente ao estiramento assimétrico da molécula de CO2 em 

2341 cm-1, a banda referente ao estiramento de carbonilas de ácidos carboxílicos, 

aldeídos e cetonas 1736 cm-1, bandas de estiramento do grupo S-O, assimétrico em 

1196 cm-1 e por último duas bandas de estiramento C-O de alcoóis. Assim como na 

VC os potenciais de oxidação são deslocados para potenciais mais positivos, as 

bandas passam a surgir em potenciais mais elevados nos espectros de FTIR in situ. 

Na Figura 29 são comparados os espectros na presença e ausência de PVP 

adsorvido nos potenciais de 750 e 950 mV nos quais se observa que a presença do 

polímero reduz a intensidade das bandas, assim como visto para o metanol e 

etilenoglicol. Efeito observado na Figura 30 que relaciona as absorbâncias 

integradas das bandas de CO2 na presença e ausência da PVP em função do 

potencial. 

Figura 28 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o glicerol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 
mol L

-1
 desaerada a 50 mV s

-1
 na presença (A) e ausência de PVP (B). 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 29 – Espectros de FTIR in situ obtidos para glicerol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 

mol L
-1

 desaerada na presença e ausência de PVP em (A) 750 e (B) 950 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 30 – Absorbâncias integradas das bandas de CO2 para eletro-oxidação do glicerol na 

presença e ausência da PVP de 450 a 1000 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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5.2.4. Etanol 

A Figura 31 mostra uma sequência de espectros de FTIR in situ durante a 

eletro-oxidação do glicerol, com e sem PVP adsorvido, em um intervalo de potencial 

de 50 a 1000 mV com passos de potencial de 100 mV. Nestes espectros é visível o 

crescimento da banda referente ao estiramento do grupo COOH do ácido acético 

entre 2400-3000 cm-1 e centrada em 2632 cm-1, estiramento assimétrico da molécula 

de CO2 em 2341 cm-1, a banda referente ao estiramento de carbonila do acetoldeído 

em 1716 cm-1. Assim como na VC os potenciais de oxidação são deslocados para 

potenciais mais positivos, as bandas passam a surgir em potenciais mais elevados 

nos espectros de FTIR in situ. 

Na Figura 32 são comparados os espectros na presença e ausência de PVP 

adsorvido nos potenciais de 750 e 950 mV nos quais deveria se observa que a 

presença do polímero reduz a intensidade das bandas. Entretanto, estes espectros 

foram obtidos em dias distintos o que deve justifica que o comportamento contrário 

ao esperado. Efeito observado na Figura 33 que relaciona as absorbâncias 

integradas das bandas de CO2 na presença e ausência da PVP em função do 

potencial de espectros obtidos em um mesmo dia.  
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Figura 31 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o etanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 

mol L
-1

 livre de oxigênio a 50 mV s
-1

 na presença (A) e ausência de PVP (B). 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

Figura 32 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o etanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 0,10 
mol L

-1
 desaerada na presença e ausência de PVP em (A) 750 e (B) 950 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 33 – Absorbâncias integradas das bandas de CO2 para eletro-oxidação do etanol na presença 

e ausência da PVP de 550 a 1000 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

5.2.5. 2-Propanol 

A Figura 34 mostra uma sequência de espectros de FTIR in situ durante a 

eletro-oxidação do 2-propanol, com e sem PVP adsorvido, em um intervalo de 

potencial de 50 a 1000 mV com passos de potencial de 100 mV. Nestes espectros é 

visível o decréscimo da banda referente ao estiramento do grupo C-H do 2-propanol 

em 2981 cm-1, estiramento assimétrico da molécula de CO2 em 2341 cm-1, a banda 

referente ao estiramento de carbonila de cetona em 1701 cm-1. Assim como na VC 

os potenciais de oxidação são deslocados para potenciais mais positivos, as bandas 

passam a surgir em potenciais mais elevados nos espectros de FTIR in situ. 

Na Figura 35 são comparados os espectros na presença e ausência de PVP 

adsorvido nos potenciais de 550 e 950 mV nos quais se observa que a presença do 

polímero reduz a intensidade das bandas. Efeito observado na Figura 36 que 

relaciona as absorbâncias integradas das bandas de CO2 e razão entre 

absorbâncias na presença e ausência da PVP em função do potencial de espectros 

obtidos em um mesmo dia. Importante notar que, apesar da indicação de que 
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adsorção a PVP tenha tomado completamente a superfície da Pt, ainda são obtidos 

espectros no FTIR in situ em sua presença indicando que reações ainda ocorrem. 

 

Figura 34 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o 2-propanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt policristalina em 

H2SO4 0,10 mol L
-1

 desaerada a 50 mV s
-1

 na presença (A) e ausência de PVP (B). 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 35 – Espectros de FTIR in situ obtidos para o 2-propanol a 0,10 mol L
-1

 em Pt poli em H2SO4 

0,10 mol L
-1

 desaerada na presença e ausência de PVP em (A) 550 e (B) 950 mV. 
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Fonte: Autoria Própria (2016). 

 

Figura 36 – Absorbâncias integradas das bandas de CO2 para eletro-oxidação do 2-propanol na 

presença e ausência da PVP de 750 a 1000 mV. 
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Os mecanismos precisos responsáveis pelas alterações observadas não 

foram ainda totalmente compreendidos. Entretanto, acredita-se que a PVP atrase a 

produção de óxidos superficiais o que leva as reações a percorrer caminhos 

alternativos.  
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6. CONCLUSÕES 

Observou-se que a presença da PVP sobre a platina causou um aumento do 

potencial de início da eletro-oxidação de todos os alcoóis estudados, o que indica 

que o polímero atrasa a formação de óxidos superficiais indispensáveis para a 

oxidação dos alcoóis. Ademais, a presença da PVP causou um decréscimo das 

densidades de corrente provenientes das eletro-oxidações dos diversos alcoóis. Por 

meio de FTIR in situ, observou-se que a alteração da atividade catalítica é, 

provavelmente, devido às mudanças nas vias de reação induzidas pela presença da 

PVP. O presente estudo mostra que o agente estabilizador utilizado na síntese 

impacta profundamente nos processos de interesse. Portanto, é vital que se entenda 

seu modo de atuação para uma correta análise dos resultados. 
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7. PERSPECTIVAS 

Confirmar resultados de FTIR in situ obtidos utilizando polarizador na realização das 

medidas. 

Acompanhar as bandas de água ligadas forte e fracamente acima de 3000 cm-1 

durante a eletrooxidação dos alcoóis. 

Realizar experimentos eletroquímicos e espectroletroquímicos da oxidação do CO. 

Realizar medidas de cronoamperometria. 

Seguir com estudos em eletrólitos suporte diferentes, em meio ácido e alcalino. 

Verificar a influência da PVP adsorvida em monocristais de baixo índice de Miller, 

nanopartículas e nanopartículas orientadas. 

Averiguar a influência do PVA adsorvido na platina, em monocristais de baixo índice 

de Miller, nanopartículas e nanopartículas orientadas. 

Investigar a influência da PVP adsorvida no ouro e, possivelmente, em outros 

metais. 
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