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RESUMO
Os filmes de diamante recebem atenção especial na eletroquímica devido às suas propriedades
peculiares (baixa corrente capacitiva, ampla janela de potencial em meio aquoso, cinética de
transferência de elétrons rápida em múltiplos sistemas redox, adsorção molecular fraca (baixa
passivação) e resistência à corrosão), principalmente quando as superfícies de diamante
dopadas com boro foram empregadas. Estudos recentes demonstraram que os mecanismos de
oxidação de compostos orgânicos, bem como a formação das espécies fortes oxidantes, são
fortemente influenciados pelas características da camada condutora e as propriedades do
substrato dos ânodos de diamante. O principal objetivo deste projeto é estudar por
procedimentos experimentais e cálculos teóricos as interações de diferentes espécies na
superfície do eletrodo de BDD. Os cálculos foram realizados nos níveis teóricos MP2 (com o
conjunto de base de aug-cc-pVTZ (ATZ)) e DFT (com os funcionais: BHandHLYP,
PBE1PBE e X3LYP) implementados no pacote Gaussian 09. O solvente foi descrito por dois
modelos implícito: PCM e SMD. A reação de desprendimento de átomo de hidrogênio da
molécula de ácido oxálico pelo radical hidroxila, a sequência da reação atinge a barreira de
energia relativamente alta de aproximadamente 0,55 eV. A reação global de degradação do
ácido oxálico é exotérmica cerca de 7 eV, o que deve tornar este um caminho muito eficiente.
Os resultados teóricos são basicamente aplicáveis a qualquer eletrodo inerte, no qual a
formação do radical hidroxila e a degradação do ácido oxálico prosseguem através do
mecanismo da esfera externa, sem adsorção de intermediários. A concentração de sulfato em
solução é um parâmetro importante durante a degradação de compostos orgânicos. Soluções
em concentração baixa permitiram a condutividade necessária para a passagem da corrente
elétrica aplicada para promover a oxidação do ácido oxálico. Entretanto, as moléculas do
composto orgânico eram degradadas diretamente na superfície do eletrodo de diamante
mediante transferência de elétrons. Além disso, a produção de radicais hidroxila não foi
suficiente para promover uma degradação eletroquímica mediada. Estes comportamentos
foram evidenciados pelas curvas de polarização e o monitoramento da formação do aduto
RNO-●OH quando os radicais hidroxila eram produzidos na solução. Por outro lado, quando a
concentração de sulfato era significativamente alta na solução (1 × 10-2 M), a degradação do
ácido oxálico ocorre por oxidação mediada pelo radical SO4•-. Os cálculos teóricos foram
obtidos em um solvente, predominantemente de moléculas de água, com condutividade
suficiente para permitir o desenvolvimento das reações eletroquímicas em superfície.
Palavras chaves: filme de diamante condutor, radicais hidroxila, cálculos teóricos, oxidação
eletroquímica.

ABSTRACT
Diamond films receive special attention in electrochemistry due to their peculiar properties
(low capacitive current, wide potential window in aqueous medium, rapid electron transfer
kinetics in multiple redox systems, weak molecular adsorption (low passivation) and
corrosion resistance) , especially when the boron doped diamond surfaces were employed.
Recent studies have demonstrated that the oxidation mechanisms of organic compounds as
well as the formation of strong oxidant species are strongly influenced by the characteristics
of the conducting layer and the substrate properties of diamond anodes. The main objective of
this project is to study by experimental procedures and theoretical calculations the interactions
of different species on the surface of the BDD electrode. The calculations were performed at
theoretical levels MP2 (with the base set of aug-cc-pVTZ (ATZ)) and DFT (with the
functional ones: BHandHLYP, PBE1PBE and X3LYP) implemented in the Gaussian package
09. The solvent was described by two implicit models: PCM and SMD. The reaction of
hydrogen atom release of the oxalic acid molecule by the hydroxyl radical, the reaction
sequence reaches the relatively high energy barrier of about 0.55 eV. The overall degradation
reaction of oxalic acid is exothermic about 7 eV, which should make this a very efficient path.
The theoretical results are basically applicable to any inert electrode in which hydroxyl radical
formation and oxalic acid degradation proceed through the outer sphere mechanism without
adsorption of intermediates. The concentration of sulfate in solution is an important parameter
during the degradation of organic compounds. Solutions in low concentration allowed the
conductivity necessary for the passage of the electric current applied to promote oxidation of
oxalic acid. However, the organic compound molecules were degraded directly on the surface
of the diamond electrode by electron transfer. In addition, the production of hydroxyl radicals
was not sufficient to promote a mediated electrochemical degradation. These behaviors were
evidenced by the polarization curves and the monitoring of the formation of the RNO-●OH
adduct when the hydroxyl radicals were produced in the solution. On the other hand, when the
sulfate concentration was significantly high in the solution (1 × 10

-2

M), the degradation of

the oxalic acid occurs by oxidation mediated by the radical SO4•-. The theoretical calculations
were obtained in a solvent, predominantly of water molecules, with sufficient conductivity to
allow the development of electrochemical reactions on the surface.
Keywords: diamond film, hydroxyl radical, theoretical calculations, electrochemical
oxidation.
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1 INTRODUÇÃO
O diamante é uma forma alotrópica do carbono formada por ligações simples
(hibridização sp3) entre carbonos em uma geometria tetraédrica, possuindo propriedades
únicas, como alta condutividade térmica, dureza, resistência à flexão, resistividade mecânica e
inércia química. Devido a estas propriedades, o diamante (natural ou sintético) é usado em
vários setores tecnológicos como: mecânica, eletrônica, óptica, química, médica e espacial
(BARROS et al., 2005). Devido à ausência de condutividade elétrica no diamante, é
necessário dopagem com boro, nitrogênio ou flúor, proporcionando características de
semicondutores metálicos de acordo com a quantidade desses elementos presentes (ALFARO
et al., 2006). Entre os elementos citados, o boro é o mais utilizado.
Após a otimização da preparação de filmes de diamante sintético, esses materiais
foram muito utilizados para diferentes investigações e aplicações tecnológicas. Em
eletroquímica, os filmes de diamante receberam atenção especial devido às suas propriedades
peculiares, tais como, corrente capacitiva baixa, ampla janela de potencial em meio aquoso,
cinética de transferência de elétrons rápida em sistemas redox múltiplos, adsorção molecular
fraca (baixa passivação) e resistência à corrosão (SPEAR; DISMUKES, 1994),
principalmente com as superfícies de diamante dopadas com boro. Foram realizados os
primeiros estudos com diamante dopado com boro (BDD acrônimo em inglês, Boron Doped
Diamond) para investigar o comportamento eletroquímico dos sistemas redox na sua
superfície e, consequentemente, sua aplicação com outras técnicas analíticas. Por esta razão, o
uso desses materiais na eletroanálise foi superior a outras formas de carbono (grafite, carbono
pirolítico, carbono vítreo, entre outros).
Pesquisas determinaram que o eletrodo de BDD pode ser usado para oxidar compostos
orgânicos, removendo-os completamente da solução (ALFARO et al., 2006). Esses resultados
mostraram claramente que os eletrodos de filme de BDD, quando atuam como ânodo,
possuem uma alta estabilidade em meio aquoso fortemente ácido produzindo radicais
hidroxílicos (●OH) durante a oxidação da água. Esses radicais são fisicamente adsorvidos na
superfície do BDD. Os radicais ●OH são considerados oxidantes fortes e, quando produzidos
na superfície do BDD, a degradação de compostos orgânicos pode ser conseguida de forma
eficiente. Além disso, a produção de outras espécies de oxidantes fortes é possível pela
participação de radicais ●OH, como cloro ativo, ozônio, peróxido de hidrogênio, persulfato,
percarbonato, entre outros.
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No entanto, estudos recentes demonstraram que os mecanismos de oxidação de
compostos orgânicos (DE QUEIROZ et al., 2017), bem como a formação de espécies
oxidantes, são fortemente influenciados pelas características da camada condutora e as
propriedades do substrato dos ânodos de diamante. Desta forma, o principal objetivo deste
projeto é estudar, por procedimentos experimentais e cálculos teóricos, as interações de
diferentes espécies químicas na superfície do eletrodo de BDD. A investigação desses
parâmetros permite compreender a formação de espécies oxidantes fortes, bem como os
mecanismos de oxidação eletroquímica dos compostos orgânicos que ocorrem por conversão
ou combustão eletroquímica (MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2006).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE (DFT)

2.1.1 Introdução
A teoria do funcional da densidade consiste em um método que tem como base a
análise do sistema molecular através da densidade eletrônica. A primeira tentativa de
descrever a energia total de um átomo em termos de densidade eletrônica foi feita em 1927
pelo modelo de Thomas-Fermi (KOCH; HOLTHAUSEN, 2001). Posteriormente, o início da
teoria do funcional da densidade (DFT) foi dada com o trabalho de Thomas-Fermi-Dirac
(LATTER, 1955; COWAN; ASHKIN, 1957) que se utilizaram das ferramentas da mecânica
estatística para descrever a distribuição do gás de elétrons e produzir o funcional de energia.
No entanto, o aprimoramento da equação do funcional da energia em relação à densidade
eletrônica de uma molécula só aconteceu após a publicação do trabalho de Hohenberg-Kohn,
(HOHENBERG; KOHN, 1964). Contudo, ainda era necessário aperfeiçoar o método de
Hohenberg-Kohn de modo que o mesmo pudesse ser aplicado computacionalmente para
sistemas moleculares. Os trabalhos de Kohn-Sham (KOHN; SHAM, 1965) melhoraram o
tratamento matemático das equações da densidade e do funcional, a partir daí a DFT avançou
como ferramenta de cálculo teórico voltada para estudos de propriedades moleculares com
aplicações computacionais (KOHN et al., 1996).

2.1.2 Teoremas de Hohenberg-Kohn
O primeiro teorema de Hohenberg-Kohn (HOHENBERG; KOHN, 1964) estabelece
que a densidade eletrônica determina unicamente o operador Hamiltoniano. A expressão do
Hamiltoniano de um sistema de N elétrons não-relativístico que têm interações entre si sem
que haja influência de um campo magnético externo, pode ser observada na Equação 1.
H=T+V+U

(1)

em que T é a energia cinética dos elétrons, V é a energia potencial da interação entre núcleos
e elétrons e U é a energia potencial da interação entre os elétrons.
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A energia do estado fundamental é um funcional da densidade eletrônica no estado
fundamental, do mesmo modo ocorre para os componentes individuais de energia como está
expresso na Equação 2.
E0 ρ0 = T ρ0 + Eee ρ0 + ENe ρ0 = ∫ρ0 (→r)VNe d → r + T ρ0 + Eee ρ0

(2)

em que: ∫ 𝜌 (→ 𝑟)𝑉 𝑑 → 𝑟 é a parte do sistema que depende do sistema real; e 𝑇(𝜌 ) +
𝐸 (𝜌 ) é a parte do sistema que é universal, ou seja, não depende do número de elétrons, do
raio atômico e do número atômico.
A partir da Equação 2 é obtido o funcional de Hohenberg-Kohn (FHK[ρ]) que
representa as energias que são independentes do sistema (Equação 3).
FHK [ρ] = T[ρ] + Eee [ρ] = Ψ T+Eee Ψ

(3)

O funcional de Hohenberg-Kohn é fundamental para a teoria do funcional da
densidade. Se esse funcional tivesse solução exata, a equação de Schrödinger também teria
uma solução exata.
O segundo teorema de Hohenberg-Kohn (HOHENBERG; KOHN, 1964) estabelece
que o funcional de Hohenberg-Kohn (FHK[ρ]) fornece a energia mais baixa somente se a
densidade da entrada é igual na densidade do estado fundamental, ρ0, que corresponde ao
princípio variacional expresso na Equação 4.
E0 ≤ E[p] = T[p] + ENe [p] + Eee [p]

(4)

De acordo com a Equação 4, qualquer densidade inicial p(r⃗) capaz de satisfazer as
condições de fronteira e que esteja associada a alguma energia potencial externa, pode ter a
energia obtida a partir do funcional dado na Equação E0 ρ0 = T ρ0 + Eee ρ0 + ENe ρ0
que representa um limite superior que é a energia real do estado fundamental E0.

2.1.3 Teoremas de Kohn-Sham
O teorema de Kohn-Sham (KOHN; SHAM, 1965) foi desenvolvido utilizando o
método do campo autoconsistente do determinante de Slater para a obtenção da energia
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cinética real do sistema. No método Kohn-Sham, os spin orbitais, , são determinados por
uma equação semelhante a aquela usada no método HF (Equação 5).
^fKS φ = εi φ
i
i

(5)

KS
em que φ são os spin orbitais; ^f é o operador de Kohn-Sham de um elétron.

KS
O operador de Kohn-Sham pode ser expresso por ^f =

-1
2

∇2 + VKS , e a função de

onda de Kohn-Sham poder ser reescrita pela Equação 6.
-1 2
∇ φi + VKS φi = εi φi
2

(6)

em que VKS é o potencial de Kohn-Sham.
A energia total de um determinado sistema de elétrons que interagem entre si está
representada na Equação 7.

Etotal = T0 +

ρ Vnuc d3 r +

1
2

ρ(r1 )ρ(r2 ) 3 3
d r1 d r2 + EXC
r12

(7)

em que 𝑇 é a energia cinética de um sistema de referência de elétrons que não interagem
entre si; ∫ρVnuc d3 r é a energia de interação nuclear;

1
2

∬

ρ(r1 )ρ(r2 ) 3
d r1 d3 r2
r12

é a energia

Coulombiana clássica; EXC é a energia de correlação e troca do funcional de densidade.
2.2 PROCESSOS ELETROQUÍMICOS DE OXIDAÇÃO AVANÇADOS
2.2.1 Introdução
Os processos avançados de oxidação eletroquímicos (EAOPs) surgiram como tecnologias
promissoras para a degradação de resíduos orgânicos e complexos. Os radicais hidroxila (●OH) são
formados através da oxidação da água na superfície do ânodo, como mostrado na Reação 1.
H2 O → •OH + H + e
+

-

(1)
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Estes radicais (●OH) reagem de forma não seletiva com compostos orgânicos de cadeia grande
(V. BUXTON et al., 1988). Diversos eletrodos foram aplicados nos EAOPs e os materiais mais
usados são: SnO2 dopado, PbO2 e PbO2 dopado, diamante dopado com boro (BDD). Uma
característica comum destes eletrodos é a necessidade de uma alta sobretensão para facilitar a
produção eletroquímica de O2, o que permite que a Reação 1 ocorra antes da quebra da ligação OH do radical hidroxila e da evolução de O2. Além disso, pensa-se que ●OH tem uma interação
muito fraca com a superfície do eletrodo, o que permite que os radicais estejam disponíveis para a
oxidação do substrato próximo da superfície do ânodo (COMNINELLIS, 1994). Uma vez que a
água não é oxidada em eletrodos nos EAOP até ~ 2,0 V em relação ao eletrodo padrão de
hidrogênio (SHE, acrônimo em inglês Standard Hydrogen Electrode), há uma grande janela de
potencial de eletrodo disponível para reações diretas de transferência de elétrons (DET acrônimo
em inglês Direct Electron Transfer). Foi demonstrado que as reações DET constituem um
mecanismo adicional para a oxidação de compostos, onde um elétron é transferido diretamente do
contaminante (R) para o ânodo (Reação 2) (CHAPLIN, 2014).
+

-

R → (R˙) + e

(2)

Outros estudos mostraram que uma combinação de reações de DET e reação com ●OH está
envolvida nos processos de oxidação de uma série de compostos orgânicos (CHAPLIN;
SCHRADER; FARRELL, 2009, 2010; RAGUE et al., 2001). Muitos estudos mostraram que os
EAOPs são efetivos na mineralização de numerosos compostos, incluindo, entre outros, compostos
fenólicos (BORRÁS et al., 2006; COMNINELLIS; PULGARIN, 1993), orgânicos perfluorados
(CARTER; FARRELL, 2008; ZHUO et al., 2011), orgânicos clorados (CARTER; FARRELL,
2009), compostos orgânicos em concentrados de osmose reversa (CHAPLIN; SCHRADER;
FARRELL, 2010), farmacêuticos (MARTÍN DE VIDALES et al., 2012), e vários efluentes de
resíduos industriais (GUPTA; JAIN; VARSHNEY, 2007; MOHAN; BALASUBRAMANIAN;
BASHA, 2007).
Os processos avançados de oxidação tradicionais (AOPs acrônimo em inglês Advanced
Oxidation Processes) produzem •OH pela ativação de H2O2 através do processo de Fenton, luz UV
ou ozônio (KAPAŁKA et al., 2008; SUTY; DE TRAVERSAY; COST, 2004). Embora os AOPs
sofram com os altos custos de operação e com a diminuição da eficiência nas águas naturais devido
à eliminação de ●OH (CHATZISYMEON et al., 2013; CHONG et al., 2012; SUTY; DE
TRAVERSAY; COST, 2004), são mais frequentemente usadas devido à capacidade do ●OH em
destruir contaminantes que são resistentes às tecnologias convencionais de tratamento
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(MATILAINEN; SILLANPÄÄ, 2010; OLLER; MALATO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2011). O uso
dos EAOPs têm várias vantagens, entre elas podemos citar:


A adição química não é necessária para EAOPs, pois ●OH são gerados diretamente da
oxidação da água (Reação 1).



Os contaminantes que não são reativos ao ●OH podem ser degradados por EAOPs através de
reações DET como, por exemplo, os orgânicos fluorados.



A energia dos EAOPs pode ser recuperada ao capturar o H2 que é produzido a partir de
reações catódicas durante a oxidação simultânea de compostos orgânicos no ânodo (JIANG;
CHANG; PAN, 2008).

2.2.2 Tipos de eletrodos
Os eletrodos de EAOP são classificados como eletrodos ativos e inativos. Os eletrodos
inativos são materiais cujos átomos não alteram o estado de oxidação durante as reações
eletroquímicas. Um exemplo deste processo é mostrado na Reação 3:
+

-

M [ ] + H2 O → M [OH] + H + e

(3)

em que Mn[ ] é um sítio da superfície do eletrodo em um estado de oxidação n e Mn[OH˙] é um
●

OH que é adsorvido fisicamente em um sítio da superfície. A evolução de oxigênio em eletrodos

inativos ocorre através da reação entre uma molécula adicional de H2O e Mn[OH] formando o O2,
como pode ser observado na Reação 4 (COMNINELLIS, 1994).
+

-

M [OH]+ H2 O → M [ ] + O2 + 3H + 3e

(4)

O mecanismo exato da reação mostrada na Equação 11 é desconhecido, mas foi especulado
envolvendo a produção intermediária de H2O2 em eletrodos de BDD (COMNINELLIS et al.,
2008; MICHAUD et al., 2003). A fraca interação de ●OH com eletrodos inativos requer um alto
potencial anódico para oxidação da água (~ 2,0 V versus SHE) (PANIZZA; CERISOLA, 2009;
SANTANA; FARIA; BOODTS, 2005). Em contrapartida, nos eletrodos ativos, como por
exemplo, Pt e IrO2, seus estados de oxidação mudam continuamente durante o processo de
oxidação eletroquímica dos substratos.
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A formação de ●OH nos ânodos ativos é baixa e a oxidação dos substratos (R) ocorre,
principalmente, através da reação de transferência de oxigênio, que restaura o seu estado de
oxidação original (Mn) na superfície, como observado na Reação 5.
n+1

M O + R → Mn[ ]+ RO

(5)

O tempo de vida relativo dos átomos de O nos eletrodos ativos é aumentado devido à adsorção
na superfície do eletrodo, permitindo que o acoplamento de átomos de O ocorra via a difusão
superficial e, portanto, os eletrodos ativos são caracterizados por um menor potencial de evolução
do oxigênio (~ 1,5 V versus SHE) em relação aos eletrodos inativos. Além disso, uma vez que
●

OH não são gerados em quantidades suficientes, os ânodos ativos geralmente promovem apenas a

oxidação parcial de substratos (COMNINELLIS, 1994; COMNINELLIS; DE BATTISTI, 1996;
FOTI et al., 1999).
A alta produção de ●OH em ânodos inativos facilita a tecnologia dos EAOP para oxidação de
compostos em sistemas aquosos. Os eletrodos inativos mais eficazes para EAOPs são SnO2
dopados, PbO2, BDD e TiO2 dopado. A classificação desses eletrodos como anodos inativos
baseia-se, principalmente, na sua capacidade de formar ●OH em altos rendimentos. Porém, nem
todos os eletrodos possuem características de ânodos ativo ou inativo, alguns eletrodos possuem
características de ambos os tipos de ânodos (CHAPLIN, 2014).
2.3 DIAMANTE DOPADO COM BORO
2.3.1 Introdução
Mesmo após a deposição química de vapor de diamante se tornar rotineira, havia
pouca condutividade no eletrodo de diamante. Portanto, alguns dos primeiros estudos
eletroquímicos com diamante foram realizados em amostras em que a condutividade foi
induzida por danos causados pela implantação de íons. Em 1983, Iwaki relatou o uso de
eletrodos de diamante feitos por meio de implantação iônica de nitrogênio, argônio e zinco.
No entanto, a implantação de íons converteu a superfície do diamante em carbono não
diamantado (IWAKI et al., 1983, 1996) de modo que as medidas não refletiam as
características eletroquímicas do próprio diamante.
As primeiras medidas das propriedades eletroquímicas inerentes do diamante foram
feitas por Pleskov e colaboradores (PELSKOV et al., 1987). Em 1987, foram relatadas as
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propriedades fotoeletroquímicas do eletrodo de diamante, descoberta de uma reflexão de
diamante em comprimentos de onda sub-bandgap que eles atribuíram à excitação de elétrons
dos estados de defeito de intervalo intermediário para a banda de condução. Eles também
observaram uma evolução lenta do hidrogênio em potenciais catódicos (PELSKOV et al.,
1987). Posteriormente, em 1989, Natishan e Morrish (NATISHAN; MORRISH, 1989),
descreveram

as

propriedades

eletroquímicas

dos

eletrodos

compósitos

de

diamante/molibdênio em que o diamante atuava como material isolante inerte.
Pleskov

e

colaboradores

(SAKHAROVA;

NYIKOST;

PLESKOV,

1992;

SAKHAROVA et al., 1991) analisaram os dados de impedância de filmes finos de diamante
policristalino entre dois contatos óhmicos e mostraram que limites intercristalinos são
barreiras capacitivas/resistivas na maior parte do diamante, ainda mediram o comprimento da
difusão do portador minoritário e as concentrações aceitáveis em diamante (PLESKOV et al.,
1995).
Patel e colaboradores (PATEL; HASHIMOTO; FUJISHIMA, 1992) examinaram a
fotorresposta do diamante e mostraram que os eletrodos de diamante atuavam como um
semicondutor do tipo p. A partir do potencial de banda plana, eles deduziram que a base da
banda de condução de diamante estava próximo do nível de vácuo. Tenne e colaboradores
(TENNE et al., 1993) explorou os grandes potenciais excessivos para a evolução do
hidrogênio para a redução de nitrato em amoníaco em eletrodos de diamante dopados com
boro (REUBEN et al., 1995).
Marchywkaet e colaboradores (MARCHYWKA et al., 1993) descreveram um
processo no qual eles usaram implantação de íons de carbono de baixa energia, seguido de
corrosão eletroquímica da região danificada para separar as camadas finas de diamante dos
cristais de diamante do bulk. Ramesham e colaboradores (RAMESHAM et al., 1993)
depositaram filmes de diamante em carbono e grafite vítreos para fazer um eletrodo
compósito. Miller e colaboradores (MILLER et al., 1994) usaram a implantação iônica de
íons Co 140 keV para formar uma região condutora não diamantada padronizada em uma
superfície do eletrodo de diamante planar.
Swain e colaboradores (ALEHASHEM et al., 1995; SWAIN, 1994; SWAIN;
RAMESHAM, 1993) publicaram uma série de artigos que demonstraram muitas das
propriedades essenciais dos eletrodos de diamante: sua baixa capacitância, corrente de fundo
inexpressiva, grande razão sinal-ruído e estabilidade química. Eles sugeriram que essas
propriedades produziam eletrodos de diamante adequados para eletroanálise e sensores.
Outros trabalhos também informaram sobre a estabilidade e a reprodutibilidade dos eletrodos
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de diamantes e foi observado suas potenciais aplicações para sensores (WU et al., 1996; ZHU
et al., 1995a, 1995b).
Os altos potenciais para a evolução do oxigênio e do hidrogênio no diamante dão
origem a uma janela de potencial ampla de estabilidade da água que não é encontrada em
nenhum outro eletrodo. As características de corrente-tensão para a eletrólise da água em
diamantes de alta e baixa qualidade, carbono vítreo e platina foram relatadas (ARGOITIA et
al., 1995). A ampla janela de potencial e a falta de corrente de fundo dentro da janela de
potencial para diamantes de alta qualidade são evidentes.
No final da década de 1990, vários esforços foram feitos para entender a natureza da
transferência de carga em eletrodos de diamante e como eles diferiram dos eletrodos de
carbono convencionais. Em 1996, Vinokur e colaboradores (VINOKUR et al., 1996)
realizaram uma análise cuidadosa da transferência de elétrons para eletrodos de diamante
levemente e fortemente dopados. O comportamento dos eletrodos altamente reversíveis foi
encontrado para eletrodos altamente dopados com boro, especialmente em potenciais mais
positivos do que 0,50 V em relação ao eletrodo de calomelano saturado. Eletrodos
ligeiramente dopados e semicondutores mostraram cinética muito lenta em potenciais mais
negativos, o que foi atribuído à falta de estados disponíveis na banda proibida do diamante.
Durante este mesmo período de tempo, Wang e colaboradores (WANG et al., 1999) mediram
a distribuição de boro em eletrodos de diamante, e também apresentaram um estudo detalhado
da cinética de eletrodo de diamante de duas fontes diferentes (GRANGER et al., 2000).
Examinaram a diferença na cinética dos eletrodos para processos que envolvem transferência
de elétrons de esfera externa e reações que apresentam intermediários adsorvidos; também
estudaram o efeito da terminação de hidrogênio e oxidação da superfície na cinética dos
eletrodos. Em 1999, Martin e colaboradores (MARTIN et al., 1999) mostraram que
quantidades crescentes de carbono sp2 não diamantado na superfície do diamante reduziu a
janela de potencial de estabilidade da água e fez com que os eletrodos se comportassem mais
como carbono vítreo ou grafite pirolítica.
Os resultados desses e de outros estudos mostraram as diferenças intrínsecas entre
eletrodos de diamante e de carbono convencionais. Muitas dessas diferenças surgem dos
diferentes tipos de estrutura e funcionalidades da superfície que são encontradas nas
superfícies dos eletrodos de diamante. Uma das características mais marcantes é a superfície
de diamante relativamente inerte, terminada em hidrogênio. Os altos sobrepotenciais de
evolução de hidrogênio e de oxigênio (e outras reações) são atribuídos, pelo menos em parte,
à adsorção limitada de espécies intermediárias no diamante. Não são observados altos
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sobrepotenciais para reações rápidas de esfera externa que não dependem de um intermediário
adsorvido.
No entanto, deve-se enfatizar que a superfície do diamante não é completamente
inerte. A polarização anódica e a liberação de oxigênio alteram as propriedades superficiais de
uma superfície previamente terminada em hidrogênio (GOETING et al., 1999, 2000;
PELSKOV et al., 1987). Essas mudanças foram atribuídas à substituição de hidrogênio por
funcionalidades de oxigênio à superfície (RAO et al., 1999). Eles também mostraram que
mudar a funcionalidade da superfície mudou a posição absoluta das bordas da banda e,
portanto, o potencial da banda plana (RAO et al., 1999). Além disso, há evidências de que, em
alguns casos, as superfícies de diamante oxidadas possuem uma maior janela de potencial de
estabilidade da água do que as superfícies hidrogenadas (TRYK et al., 2001; YAGI et al.,
1999).
É de grande interesse a possibilidade de que o hidrogênio quimicamente ligado
participe da reação de evolução do hidrogênio gerando um radical livre, por exemplo, Reação
6.
+

•

CH + H + e - → C +H2

(6)

Anderson e Kang (ANDERSON; KANG, 1998) mostraram que a energia dessa reação
era favorecida. Além disso, Yagi e colaboradores (YAGI et al., 2003) demonstraram que
houve troca de deutério entre a solução e uma superfície de diamante hidrogenada durante a
evolução de hidrogênio. Martin e colaboradores (ARGOITIA et al., 1995; MARTIN et al.,
1999) relataram um resultado bastante surpreendente em que o oxigênio foi adicionado a
superfícies de diamante terminadas em hidrogênio durante a liberação de hidrogênio.
Os resultados acima mostram que os processos eletroquímicos sobre o diamante são
significativamente mais complexos do que se o diamante fosse uma fonte completamente
inerte ou uma fonte de elétrons.

2.3.2 O efeito da estrutura de cristal no comportamento eletroquímico do diamante

2.3.2.1 O efeito da orientação cristalográfica de faces cristalinas
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É interessante comparar a cinética de reação eletroquímica em faces orientadas de
forma diferente de eletrodos de diamante monocristalino. Para este fim, devem ser utilizados
filmes monocristalinos depositados em faces adequadamente orientadas de substratos
diamantados monocristalinos não dopados, isto é, dielétricos, ao invés de filmes
policristalinos depositadas em substratos não diamantados (metal ou silício). Aqui, o filme em
crescimento replica a estrutura do cristal do substrato (crescimento epitaxial), produzindo um
filme de um único cristal. Os eletrodos com faces (111), (110), e (100) foram preparados
desta maneira (PLESKOV et al., 2006, 2004). Todos os três cristais foram cultivados
simultaneamente (com a mesma concentração de borato de trimetila na fase gasosa). A
concentração do aceptor foi determinada usando medidas de capacitância diferencial. Os
valores de concentração do aceptor calculados a partir das inclinações das linhas são dados
abaixo (em cm-3):
(100)

(110)

(111)

Policristalino

(2–3) 1019

1.3 1020

(5–7) 1020

5 1020

O eletrodo policristalino de película fina aproxima-se do epitaxial orientado (111) no
seu comportamento de eletrodo; provavelmente, os cristalitos que constituem o filme
policristalino são deslocados principalmente pela face-(111).
Nos eletrodos com (111) e (110) (bem como filme policristalino estudado para
comparação), as curvas possuem a forma característica de reações de eletrodos irreversíveis,
porém razoavelmente rápidas em soluções redox de [Ru(NH3)6]2+/3+ e [Fe(CN)6]3-/4-.
Particularmente, a reação é mais reversível em uma face (111) que (110) como segue da
diferença dos potenciais de pico de corrente anódica e catódica Ep, ou seja, 450 e 555 mV,
respectivamente. Recordamos que essa diferença é uma medida da reversibilidade da reação
(GALUS; CHALMERS; BRYCE, 1994). Em contrapartida, em um eletrodo com face (100), a
curva não possui picos de corrente; o processo deve estar sob controle cinético, em vez de
controle por difusão. Esses resultados obtidos nas faces (111) e (100) concordam bem com os
do trabalho de Kondo e colaboradores (KONDO et al., 2002), na medida em que as reações na
primeira face ocorrem mais rapidamente do que na última.
A diferença na atividade eletroquímica de diferentes faces cristalinas se manifesta
também nos coeficientes de transferência das reações anódicas e catódicas α e β. Na face
(111), esses coeficientes são 0,40 e 0,44, respectivamente; para a face (110), 0,2 e 0,23. Nós
vemos que o comportamento dos eletrodos da face (111) apresenta um comportamento
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metálico; o da face (110) é característico de um semicondutor. Assim, as reações do eletrodo
nos pares redox de [Fe(CN)6]3-/4- e [Ru(NH3)6]2+/3+ apresentam retardamento na sequência
seguinte: (policristalino) ≈ (111)> ( 110)> (100). Isso está associado à diminuição, na mesma
sequência, do nível de dopagem em diamante delimitado por essas faces de cristal. Acima
mostramos que a taxa de reações eletroquímicas em eletrodos de diamante policristalino é
aproximadamente proporcional à concentração em um aceptor em um diamante dopado com
boro.
A diferença na dopagem com boro em filmes monocristalinos é explicada por
intensidades bem conhecidas de incorporação de boro a partir de fase gasosa em diferentes
faces cristalinas de diamante durante o crescimento do filme. Em particular, a face (111)
"absorve" o boro de forma mais intensa, enquanto a face (100) absorve menos intensamente.
Se, no entanto, as faces orientadas (111) e (100) são comparadas a uma concentração
aceitável, praticamente igual, não se observa diferença na sua atividade eletroquímica. Para
este fim, outra película orientada (111) foi depositada separadamente, sendo a concentração
de borato de trimetila no gás de alimentação muito menor do que no primeiro processo de
crescimento, de modo a obter como filme ligeiramente dopado como o filme orientado (100)
cultivado anteriormente. A concentração de aceptores neste filme é de 6 x 1018 cm-3, o que
não está longe do filme (100) (YURI, 2011).
Observaram-se diferenças semelhantes nas velocidades das reações eletroquímicas
(PLESKOV et al., 2002a, 2002b) entre diferentes faces de um único cristal de diamante
cultivado pelo método mais tradicional, por exemplo, a alta temperatura e alta pressão de uma
solução de carbono em metal fundido. As medidas de capacitância diferencial revelaram
diferenças no nível de dopagem dos chamados setores de crescimento (pirâmides) dentro do
cristal (os setores começam com o cristal de semente e terminam como as faces de diferentes
hkl).
Ao estudar sua capacitância diferencial e cinética face por face (isolando o resto da
superfície), o comportamento do eletrodo das faces individuais foi revelado, conforme
descrito acima; no entanto, aqui os dados foram coletados de um único cristal, em vez de três
filmes de monocristal (epitaxiais) diferentes. As diferenças observadas nas propriedades
eletroquímicas (impedância e parâmetros cinéticos) de faces de cristal orientadas de forma
diferente podem ser explicadas, principalmente, pela diferença na concentração do aceptor
(boro) nos setores de crescimento terminados por essas faces, o que, por sua vez, é causado
pela diferente habilidade das faces para incorporar boro durante a síntese. Evidentemente, os
efeitos mais finos, se houver (por exemplo, a dependência das propriedades eletroquímicas
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das faces individuais em sua densidade atômica, etc.), podem ser elucidados pela comparação
de faces com diferentes hkl a uma constante concentração de boro em diamante; para este fim,
um conjunto de eletrodos deve ser adequadamente preparado e examinado.
Para resumir esta seção, à primeira vista, o aspecto "estrutural" do comportamento do
eletrodo de diamante realmente se reduz a um único "semicondutor", isto é, a dependência da
atividade eletroquímica no nível de dopagem de diamante.

2.3.2.2 O efeito da morfologia da superfície
A variação da rugosidade em micro ou nano-dimensão é outro método de
diversificação estrutural das superfícies. Lim e colaboradores (LIM et al., 2008) e Pleskov e
colaboradores (PLESKOV et al., 2005) analisaram o efeito da microrrugosidade "caótica" na
cinética eletroquímica para o caso anteriormente discutido de taxas comparáveis de
transferência de carga interfacial e transferência de massa em solução. A rugosidade da
superfície do diamante foi controlada variando a rugosidade dos substratos de titânio, sobre os
quais o filme de diamante foi depositado (LIM et al., 2008; PLESKOV et al., 2005). Em
particular, antes da deposição, os substratos foram recozidos no ar para mudar a estrutura
cristalina do titânio. Ao remover a escala do titânio por jateamento de areia, as placas
recozidas foram submetidas a corrosão em HCl quente a 6 M por diferentes tempos. Em
seguida, a topografia da superfície, a rugosidade média Ra e o coeficiente de rugosidade Sef (a
razão de superfície verdadeira para geométrica) foram medidos usando o Microscópio
Interferométrico de Luz Branca.
Ao depositar filmes de diamante nos substratos rugosos, a rugosidade média Ra e o
fator de rugosidade Sef mudaram, mas de forma insignificante. Começaram a análise com a
capacitância diferencial medida em eletrólito de fundo. Este procedimento revela a tendência
geral nas mudanças na capacitância dos eletrodos com o pré-tratamento variável do substrato.
Na sequência dos substratos gravados, a capacitância em geral segue o valor da rugosidade da
superfície. O mesmo é verdade para a corrente de fundo no eletrólito de suporte.
No que diz respeito aos dados cinéticos, podemos concluir, em primeiro lugar, que os
coeficientes de transferência α e β são inferiores a 0,5 e a sua soma α + β é inferior a 1 (que é
característica dos semicondutores). Em segundo lugar, as características cinéticas do eletrodo
de diamante são afetadas pelas microrrugosidades da superfície do diamante. Com o aumento
da rugosidade, o caráter irreversível da reação eletroquímica é menos pronunciado, como
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vemos a partir da quantidade ΔEp. A atividade eletroquímica cresce monotonicamente com o
aumento da rugosidade, que resulta de um aumento em α + β. Por mais formal que este
critério possa ser, ele ainda indica o aumento aparente da atividade eletroquímica, o que pode
ser explicado por uma diminuição da densidade de corrente verdadeira, portanto,
aproximando-se gradualmente do modo reversível de transferência de carga.
Vale ressaltar que a diferença na área de superfície verdadeira não afetou as curvas
potenciodinâmicas das reações de oxidação e redução no sistema redox [Fe(CN)6]3-/4-, pois a
corrente de estado quase-estável medida é controlada por difusão, em vez de cinética. De fato,
sob condições quase estacionárias do experimento, a frente de difusão já se propagou para
longe da superfície do eletrodo (para uma distância bem superior ao tamanho da
microrrugosidade). Por isso, é a área geométrica da superfície do eletrodo, e não a verdadeira,
que é o fator crucial na avaliação das velocidades das reações, ao contrário do parâmetro
cinético ΔEp (a separação de pico de corrente anódica e catódica), bem como a corrente de
fundo, que são determinados pela densidade de corrente; portanto, depende da área da
superfície. Portanto, a rugosidade da superfície do diamante não contribui com a corrente
medida; no entanto, a rugosidade melhora a transferência de carga e facilita a passagem da
reação do controle cinético para o controle de difusão. Isso pode ser benéfico para aplicações
eletroanalíticas, por exemplo (YURI, 2011).

2.3.2.3 O efeito do tamanho do grão de diamante (ou a espessura da película, ou a impureza
de carbono-sp2)
Agora serão discutidos os efeitos introduzidos no comportamento do eletrodo de
diamante por algumas peculiaridades na estrutura do eletrodo. Em particular, as propriedades
eletroquímicas dos filmes policristalinos dependem um pouco do tamanho do grão de
diamante (PLESKOV et al., 2010).
Como qualquer sólido cristalino, o diamante não está livre de defeitos de cristal que
geralmente assumem a forma de carbono (sp2) não-diamante. Em particular, os limites
intercristalinos (que contêm carbono desordenado) podem ser pensados como defeitos.
O efeito do carbono não-diamente sobre o comportamento eletroquímico do diamante
tem sido discutido na literatura; foram utilizados diferentes métodos de introdução de carbono
sp2 em diamante, por exemplo, grafitização de diamante sob a ação de íons de alta energia
(IWAKI et al., 1983; MAHÉ; DEVILLIERS; COMNINELLIS, 2005; MILLER et al., 1994).
O carbono não-diamente foi imposto deliberadamente sobre uma superfície de filme de
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diamante friccinando-se mecanicamente com uma amostra de grafite pirolítica altamente
orientada; Em seguida, estudaram-se a cinética de reações eletroquímicas nas soluções
quinona/hidroquinona e redox [Fe(CN)6]3-/4- (DUO; FUJISHIMA; COMNINELLIS, 2003;
MAHÉ; DEVILLIERS; COMNINELLIS, 2005). Em ambos os casos, o carbono nãodiamante tornou as reações mais reversíveis, o que sugeriu que o carbono sp2 forma sítios
ativos nas superfícies de diamante.
A variação da espessura do filme é outro método de controle da impureza de carbono
sp2 em filmes policristalinos de diamante (CVD acrônimo em inglês Chemical Vapour
Deposition). Aqui, é utilizada a dependência do tamanho do cristalito do diamante na
espessura do filme. Os cristalitos começam a crescer na superfície do substrato que é
preliminarmente semeada com sementes de nanocristalinos. Os cristalitos colunares são
orientados em ângulo reto à superfície do substrato. Como seu tamanho aumenta
gradualmente à medida que o filme cresce (cristalitos "mais fortes" suprimem o crescimento
de "mais fracos"), a rede de fronteiras intercristalinas é mais densa na camada de grão fino
anexada ao substrato do que perto do lado de crescimento do filme. O sítio de crescimento é
facetado; o tamanho l dos seus cristalitos de diamante constituintes é suposto ser
aproximadamente proporcional à espessura total do filme d, o que é demonstrado em
microfotografias de MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) das superfícies de filmes de
diamante com diferentes espessuras (PLESKOV et al., 2010). Os afloramentos das fronteiras
intercristalinas na superfície podem ser pensados como "sítios ativos". É claro que se pode
controlar a densidade de rede da fronteira intercristalina, portanto, o conteúdo de carbono
desordenado próximo e nas superfícies dos eletrodos especificando apenas o tempo de
crescimento do filme. Qualitativamente, a quantidade de conteúdo de carbono desordenado
próximo e na superfície do eletrodo pode ser estimada pela espectroscopia de Raman. No
espectro do filme mais fino, o pico de "diamante" (a 1332 cm-1) é menor, enquanto o máximo
do carbono sp2 é mais pronunciado do que o filme mais espesso. Para os dois filmes, a
espessura difere por um fator de 8, enquanto a proporção do máximo "diamante" é apenas
duas vezes maior do que o máximo "não-diamante". Algumas análises mostraram claramente
que a quantidade de carbono não-diamante em filmes aumenta com o aumento da espessura
do filme. O tamanho do cristal nas superfícies dos filmes foi estimado semiquantitativamente
contando o número de cristais por unidade de comprimento.
Os voltamogramas cíclicos medidos em uma solução de eletrólito inerte em eletrodos
de película de diamante de diferentes espessuras foram realizados. Eles são típicos para os
eletrodos de diamante dopados com boro de qualidade bastante alta: a janela potencial é

28
ampla; mesmo o filme mais fino (0,5 μm de espessura), evidentemente, não possui lacunas; e
a corrente de fundo no meio da janela é tão baixa quanto 10 μA/cm2. Observamos que, com a
diminuição da espessura do filme, o potencial de início da evolução do cloro anódico (o limite
anódico da janela potencial) torna-se cada vez menos positivo; tanto a corrente de fundo
quanto a capacitância diferencial na região da janela média aumentam. Em outras palavras, a
sobretensão para a evolução de Cl2 (e O2) é menor para filmes mais finos. Foi mencionado
acima que a cinética das reações de evolução do gás é sensível à adsorção de seus
intermediários na superfície do eletrodo. Evidentemente, o carbono sp2 forma sítios de
adsorção adicionais na superfície, enquanto o diamante cristalino é intrinsecamente um
adsorvente pobre.
O efeito da espessura do filme de diamante na cinética eletroquímica foi, ainda,
explorado medindo os coeficientes de transferência no sistema redox [Fe(CN)6]3-/4-; dos dois
métodos acima descritos, o segundo (espectro de impedância) tomado no potencial de
equilíbrio em soluções de K3[Fe(CN)6] + K4[Fe(CN)6] foi aplicado.
Da mesma forma, no sistema de redox [Fe(CN)6]3-/4-, com a diminuição da espessura
da película d, os valores dos coeficientes de transferência α + β aumentaram de ~ 0,15 (que é
característico dos eletrodos semicondutores (PLESKOV et al., 2005) e "pobres condutores"
em geral) até ~ 0,35, ou seja, aproximando-se dos valores característicos dos eletrodos
metálicos.
Outro método de explorar o efeito do tamanho do grão nas propriedades
eletroquímicas é comparar, em um filme de diamante independente (isto é, após a gravura do
seu substrato), o sítio de crescimento do filme e seu sítio de "nucleação". O primeiro consiste
em grandes cristalitos bastante perfeitos; o último, de submicrocristalinos defeituosos e
aproxima-se, em seu comportamento, com superfícies de filmes de diamantes muito finos.
Essa comparação mostrou que, para filmes mais espessos, a diferença no comportamento
eletroquímico é bastante marcante: a atividade eletroquímica da superfície de crescimento de
grão grosseiro é bastante fraca, enquanto que a superfície de "nucleação" é notavelmente mais
ativa. Em particular, demonstra maior capacitância diferencial e maior concentração aceptora
(os defeitos da rede cristalina podem desempenhar o papel de aceptores) (PLESKOV et al.,
2003; RALCHENKO et al., 2003).
Assim, deixando a questão da estabilidade à corrosão aberta (com toda a
probabilidade, a "impureza" de carbono sp2 prejudica a resistência à corrosão), podemos
concluir, mesmo que qualitativamente, que a "impureza" de carbono não-diamante em
eletrodos de diamante cristalino favorece a sua eletroatividade. Resultados muito próximos
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foram obtidos por Bennett (BENNETT et al., 2004) que introduziu a impureza de carbono
não-diamante de ligação de sp2 através do ajuste da relação C/H da fonte gás de utilizada
durante a deposição de filmes de diamante policristalino.
Com base nessas conclusões, o estudo da superfície do diamante na configuração sp3
ou sp2 permite compreender os mecanismos eletroquímicos ocorridos durante a produção de
oxidantes ou a degradação de poluentes orgânicos.
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3 OBJETIVO GERAL
Estudar as interações de espécies orgânicas e inorgânicas na superfície do diamante dopado
com boro (BDD) aplicando química computacional, a fim de elucidar o mecanismo completo
que ocorre no processo de oxidação anódica por métodos computacionais

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estudar as interações que ocorrem na superfície do BDD na presença de espécies
orgânicas simples;



Compreender as interações que ocorrem na superfície do BDD na presença de
espécies inorgânicas visando a produção de oxidantes fortes;



Propor alguns mecanismos dos resultados obtidos.
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4 METODOLOGIA GERAL

4.1 METODOLOGIA TEÓRICA
As geometrias das moléculas estudadas foram otimizadas com o algoritmo de Berny
usando o método DIIS (direct inversion in the interative subspace) para acelerar e estabilizar
a convergência a partir das coordenadas internas das moléculas (FRISCH; LI, 2006; PULAY;
FOGARASI, 1992). A análise vibracional das geometrias otimizadas foi realizada a fim de
determinar se as geometrias resultantes eram mínimos locais ou estados de transição. Esses
cálculos foram realizados nos níveis teóricos MP2 e DFT. O nível MP2 foi combinado com o
conjunto de base de aug-cc-pVTZ (ATZ) que é o conjunto de bases de valência polarizada
consistente de correlação de Dunning (triplo-) incluindo funções difusas. Para fins
comparativos, realizamos cálculos análogos com três Funcionais DFT: BHandHLYP,
PBE1PBE e X3LYP implementados no pacote Gaussian 09 (FRISCH, et al., 2009). A parte
do solvente foi descrita por um modelo implícito; foram testadas duas abordagens: o modelo
de polarização contínua (PCM acrônimo em inglês Polarizable Continuum Model) e o modelo
de solvatação universal (SMD acrônimo em inglês Universal Solvation Model). O PCM foi
inicialmente desenvolvido por Tomasi e colaboradores (MIERTUŠ; SCROCCO; TOMASI,
1981; MIERTUS̃ ; TOMASI, 1982) e Pascual-Ahuir e colaboradores (PASCUAL‐AHUIR;
SILLA; TUNON, 1994). No PCM é usada a variante de formalismo de equação integral
(IEFPCM) que é o método SCRF padrão. Este método cria a cavidade do soluto através de
um conjunto de esferas sobrepostas. O SMD do IEFPCM foi desenvolvido por Truhlar e
colaboradores (MARENICH; CRAMER; TRUHLAR, 2009), esta é a escolha recomendada
para calcular o ΔG de solvatação. Alguns cálculos no nível MP2 usaram o cluster acoplado
com o método de CCSD(T) de excitação dupla e tripla simples com o conjunto de bases ATZ.

4.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL
No procedimento experimental, as medidas eletroquímicas foram realizadas em uma
célula convencional de três eletrodos utilizando um potenciostato da Autolab PGSTAT30
(Ecochemie, The Netherlands) controlado pelo software GPES 4.0 Autolab. A síntese do
persulfato de sódio foi desenvolvida em uma célula eletrolítica em batelada utilizando sulfato
de sódio como eletrólito suporte. O eletrodo de BDD foi usado como ânodo com uma área
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geométrica de 0,78 cm2 (um disco com diâmetro de 1 cm), uma haste de platina como cátodo
e o eletrodo de referência foi o calomelano saturado (ECS). A eletrólise de soluções de
diferentes concentrações de sulfato de sódio foi executada durante 4 h sob condições
galvanostáticas e a temperatura do eletrólito suporte foi mantida em aproximadamente 25 ºC.
Para isso, foi utilizado o volume de 80 cm3 de solução em um vaso de vidro da Metrohm.
Durante as eletrólises, a quantificação do persulfato foi realizada a cada 30 minutos de
eletrólise pela metodologia espectrofotométrica do ISCO proposta por Liang e colaboradores
(LIANG et al., 2008), enquanto a formação do radical hidroxila foi detectada pelo
branqueamento da solução de N,N-dimetil-4-nitrosoanilina (RNO). A solução originalmente
amarela foi descolorida através da reação entre RNO e

●

OH formando um aduto

(COMNINELLIS, 1994). O branqueamento da solução de 2 × 10-5 M de RNO em soluções de
diferentes concentrações de Na2SO4 foi seguida por análise espectrofotométrica utilizando um
espectrofotômetro Analytik Jena Specord 210 Plus UV/Vis em 440 nm. As curvas de
polarização (CP) e as voltametrias cíclicas (CV) foram realizadas com um potenciostato
Autolab PGSTAT30 (Ecochemie, The Netherlands) controlado pelo software GPES 4.0
Autolab. As curvas de polarização foram realizadas sob agitação, com velocidade de
varredura de 10 mV s-1, na faixa de potencial de 0 a 2,4 V versus SCE. No caso das CV, cinco
voltamogramas foram obtidos para cada medida e a última varredura foi sempre a escolhida
para fazer os gráficos apresentados neste trabalho. As medidas de CV foram realizadas sem
agitação, com velocidade de varredura de 100 mV s-1, na faixa de potencial de 0 a 2,4 V
versus SCE.
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5 CAPÍTULO 1: QUÍMICA TEÓRICA E ELETROQUÍMICA
5.1 INTRODUÇÃO
Os métodos de primeiros princípios foram amplamente utilizados para descrever e
prever quantidades significativas em química, por exemplo, a geometria estrutural, a energia
de ligação e a barreira de reação das reações elementares. Muitos progressos foram feitos na
compreensão das reações catalíticas na interface sólido/gás (HAMMER; NØRSKOV, 2000;
LIU; HU, 2004; STUDT et al., 2008). No entanto, a eletrocatálise na interface sólido/líquido
continua sendo um campo altamente desafiador, pois a atividade e o comportamento
eletroquímico da interface sólido/líquido são ditados pela estrutura atômica e eletrônica
explícita que se forma na interface como resposta as condições ambientais, como um
potencial aplicado. Ainda é necessário considerar o grande número de configurações
moleculares que resultam de fatores como as várias orientações das moléculas de água na rede
ligada a hidrogênio, a presença e formação de diferentes íons em várias posições dentro da
interface e uma variedade de reações que podem ocorrer em diferentes superfícies (JEANSÉBASTIEN; MATTHEW, 2006). Portanto, métodos de simulação teórica baseados na teoria
dos primeiros princípios foram desenvolvidos para investigar as reações sob condições
eletroquímicas (ANDERSON; NESHEV, 2002; NØRSKOV et al., 2004; SCHWEIGER;
VAYNER; ANDERSON, 2005; TAYLOR et al., 2006) considerando água, íons, adsorventes
e eletrodos.
A eletrocatálise está intimamente relacionada com a nova geração de energia (DI
BLASI et al., 2009; IMAI et al., 2009; LIM et al., 2009; TIAN et al., 2007), bem como seu
uso em outras aplicações eletroquímicas, como proteção ambiental, eletrossíntese, abordagens
biológicas, produção orgânica, eletrólise e assim por diante, exigindo uma compreensão a
nível atômico das reações na interface eletrodo/solução. As teorias convencionais em
eletroquímica (BARD, 2001), como a teoria de Gouy-Chapman, a equação de Nernst e o
modelo de Butler-Volmer, muitas vezes enfrentam dificuldades na racionalização do
mecanismo microscópico na eletrocatálise, principalmente devido à natureza complexa da
estrutura geométrica e eletrônica do eletrodo e solução.
Os avanços nas instalações computacionais e nos métodos teóricos (DARLING;
HOLLOWAY, 1995; HAMMER; NØRSKOV, 1995) permitiram o tratamento da mecânica
quântica (QM) da interface eletroquímica de uma maneira muito mais realista, onde o
potencial eletroquímico, o ambiente da água e o eletrodo são todos considerados
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explicitamente. A combinação das técnicas modernas experimentais com a modelagem teórica
permitiu revelar os detalhes do nível atômico da reação na interface eletrodo/solução. Com o
objetivo de estabelecer uma base preditiva para o projeto e otimização de eletrocatalisadores,
foram estudadas várias reações eletroquímicas elementares utilizando os cálculos da teoria
funcional de densidade (DFT) dos primeiros princípios. Entre essas reações, a eletrólise da
água e a reação de redução de oxigênio (ORR) talvez tenham sido mais frequentemente
estudadas devido à sua relevância para as aplicações de células à combustível. O primeiro é
uma reação de oxidação ocorrendo em um ânodo, e o último é um processo de redução que
ocorre em um cátodo. Essas duas reações fornecem informações sobre como o quadro teórico
atual é aplicado para a compreensão de reações eletrocatalíticas em geral. No entanto, esse
tipo de cálculo foi amplamente adotado para investigar a eletrocatálise da platina com outros
óxidos, porque as análises teóricas sobre os fatores que afetam a atividade eletrocatalítica para
a eletrólise da água e a reação de redução de oxigênio têm sido de grande interesse por sua
relevância para as aplicações de células à combustível.
Por outro lado, a pesquisa sobre a aplicabilidade da eletrocatálise no tratamento de
águas residuais para degradar compostos orgânicos em meio aquoso foi realizada nos últimos
anos em Pt, grafite, diamante dopado com boro (BDD) e eletrodos de óxidos suportados em
Ti: PbO2, IrO2, RuO2, TiO2, SnO2 (BRILLAS; MARTÍNEZ-HUITLE, 2015). A escolha do
ânodo determina, em grande medida, o mecanismo de reação ocorrendo durante o tratamento.
Os eletrodos de BDD, PbO2 e SnO2 tiveram melhores desempenhos para a mineralização
(conversão a CO2) de compostos recalcitrantes via geração de radicais hidroxilas a partir da
oxidação da H2O. No entanto, eles apresentam problemas que dificultam suas aplicações em
escala industrial: alto custo da síntese do BDD, dissolução de Pb2+ tóxico no eletrólito e alta
resistência e vida útil muito curta para SnO2. Enquanto isso, IrO2 e RuO2 não possuem
capacidades relevantes de eletrocombustão ao longo da formação de radicais hidroxila.
A investigação de novos catalisadores orientados para superar as limitações dos
materiais acima mencionados e reter suas propriedades desejáveis, envolve a compreensão
das características eletrônicas e estruturais responsáveis pela produção destas espécies
oxidantes. Nessa direção, os modelos semiempíricos foram propostos, principalmente, para
descrever termodinâmica e cineticamente a formação de radicais hidroxila nos
eletrocatalisadores acima mencionados, considerando fenômenos de transporte, geração de
espécies intermediárias e reações superficiais. No entanto, a influência da natureza físicoquímica dos eletrodos nas suas capacidades de eletrocombustão não foi totalmente abordada.
Para esse fim, os modelos de cálculo teórico abriram a possibilidade de analisar reações
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eletroquímicas, mas não foi aproveitado para entender a eletrodegradação orgânica e
estabelecer uma avaliação comparativa das propriedades eletrocatalíticas entre os ânodos
tipicamente usados (BRILLAS; MARTÍNEZ-HUITLE, 2015).
A produção de radicais hidroxila depende fortemente da natureza do material anódico
utilizado. Assim, os ânodos de diamante dopados com boro (BDD) geram maiores
quantidades de M(•OH) reativo do que outros materiais anódicos para oxidação eletroquímica.
Por esse motivo, o BDD é considerado o mais importante e representativo dos ânodos "não
ativos" (não formam óxidos superiores e tem alto sobrepotencial para evolução de O2(g)
(RUEFFER; BEJAN; BUNCE, 2011)) para a aplicabilidade de eletrocombustão. A
superioridade sobre o caráter oxidativo do BDD nesta classificação está relacionada à entalpia
da adsorção de mediadores oxidantes gerados pela eletrólise da água (H2O  ●OH + e + H+),
os radicais hidroxilas (●OH). Essas espécies eletrogeradas são primordialmente fisissorvidas
na superfície do ânodo (a superfície do ânodo não ativo interage fracamente com ●OH),
desempenhando um papel importante na conversão/combustão eletroquímica de poluentes
orgânicos (ANDERSON; NESHEV, 2002; BARD, 2001; DARLING; HOLLOWAY, 1995;
DI BLASI et al., 2009; FILHOL; NEUROCK, 2006; HAMMER; NØRSKOV, 1995; IMAI et
al., 2009; LIM et al., 2009; NØRSKOV et al., 2004; SCHWEIGER; VAYNER;
ANDERSON, 2005; TIAN et al., 2007). Embora existam reações mais lentas com outras
espécies reativas de oxigênio (H2O2 e O3) e oxidantes eletrogerados (cloro ativo,
peroxodisulfato, peroxodicarbonato ou peroxodifosfato) (MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS,
2009).
Portanto, é crucial determinar as propriedades do eletrodo de BDD que regulam a
capacidade de interação com essas espécies (radicais hidroxílicos, espécies reativas de
oxigênio e outras espécies oxidantes) no nível atômico e o papel das espécies produzidas em
sua superfície com reações subsequentes na maior parte de solução. Ao longo desta linha,
poucos modelos de cálculo teórico da estrutura eletrônica do BDD são abordagens adequadas
para desenvolver uma descrição atomística confiável.

5.2 ANTECEDENTES GERAIS SOBRE MÉTODOS DFT PARA SIMULAR REAÇÕES
Uma descrição precisa da interação molécula-superfície é o primeiro passo para uma
compreensão fundamental das reações na superfície de um eletrodo. Entretanto, a modelagem
da superfície usando os métodos dos primeiros princípios foi, no entanto, uma tarefa
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formidável por muitos anos (BRIVIO; TRIONI, 1999), e um avanço foi feito apenas com o
advento da DFT e computadores poderosos no final da década de 1980 (PARR, 1989). Em
geral, a DFT começa com a consideração de toda a densidade de elétrons do sistema com base
no trabalho inicial de Hohenberg e Kohn (HOHENBERG; KOHN, 1964; KOHN; SHAM,
1965), no qual a energia eletrônica total do estado do sólido é demonstrada como uma função
da densidade eletrônica. No âmbito da DFT, a parte não-clássica da energia de interação
elétron-elétron, ou seja, troca e correlação elétron-elétron, é expressa como uma função
unificada de uma única variável, ou seja, a densidade eletrônica total; que é muito mais
simples em comparação com a abordagem Hartree-Fock convencional. Embora a forma exata
da correlação de intercâmbio funcional seja ainda desconhecida, muitos mecanismos
funcionais aproximados foram propostos na prática, como a aproximação de densidade local
(LDA acrônimo em inglês Local-Density Approximation) e sua versão derivada de
aproximação de gradiente generalizada (GGA acrônimo em inglês Generalized Gradient
Approximation) (PERDEW; BURKE; ERNZERHOF, 1996).
Demonstrou-se que o GGA reproduziu estruturas satisfatórias até a precisão
experimental e energias de ligação com erros dentro de alguns percentuais em comparação
com os resultados experimentais (GE; KOSE; KING, 2000). Para modelar sistemas de
superfície estendida, dois modelos diferentes, o cluster e a supercélula, eram frequentemente
utilizados. Embora a abordagem do cluster possa ser tratada com métodos QM altamente
precisos além da DFT, o tamanho do cluster é, geralmente, limitado e a superfície metálica é
muitas vezes representada por dezenas de átomos. A abordagem de supercélula (PAYNE et
al., 1992) desenvolvida na década de 1980 é baseada no teorema de Bloch (ASHCROFT;
MERMIN, 1976) em física sólida, na qual a função de onda deslocalizada é dividida em uma
parte local (função Bloch) e uma parte de onda plana. Ao integrar o DFT, o teorema de Bloch
e muitos outros métodos/algoritmos elegantes, como o método pseudopotencial ultrasoft
(VANDERBILT, 1990), o esquema de minimização iterativo (PAYNE et al., 1992) e o
método de Broyden para a mistura de densidade (JOHNSON, 1988), o estado-da-arte do
pacote computacional é capaz de resolver de forma eficiente a estrutura eletrônica dos
sistemas até centenas de átomos. Usando DFT, as forças em átomos são avaliadas com base
no teorema de Hellmann-Feynman. As técnicas de otimização de estrutura, como o método
BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) (RUEFFER; BEJAN; BUNCE, 2011), a
dinâmica molecular (PAYNE et al., 1992) e as técnicas de busca do estado de transição (TS
acrônimo em inglês Transition State) são utilizadas para determinar os possíveis estados ao
longo de uma via de reação, estado inicial (IS acrônimo em inglês Initial State), TS e o estado
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final (FS acrônimo em inglês Final State). As etapas energéticas calculadas fornecem
informações significativas sobre a cinética da reação. O TS é de especial importância para a
cinética, pois determina a altura da barreira de reação. Vários métodos foram utilizados para
localizar o TS para reações catalíticas heterogêneas: método de minimização restrita (ALAVI
et al., 1998; HAMMER; JACOBSEN; NO, 1992; WANG; LIU, 2008), método de banda
elástica (HENKELMAN; UBERUAGA; JÓNSSON, 2000) e o método do dímero
(HENKELMAN; JÓNSSON, 1999; KÄSTNER; SHERWOOD, 2008).

5.3 MÉTODOS TEÓRICOS PARA REAÇÕES ELETROQUÍMICAS
O fenômeno da interface eletrodo/solução tem sido um tema bastante discutido
atualmente em simulações teóricas, às quais foram aplicadas várias abordagens teóricas
baseadas na mecânica clássica, como Monte Carlo canônico (YANG; YIACOUMI;
TSOURIS, 2002a, 2002b), integral Wertheim-Lovett-Mou-Buff (WLMB), equação
(KRÄMER; VOSSEN; FORSTMANN, 1997; VOSSEN; FORSTMANN, 1994), modificado
Poisson-Boltzmann (ABRASHKIN; ANDELMAN; ORLAND, 2007; BORUKHOV;
ANDELMAN; ORLAND, 1997) e dinâmica molecular (HALLEY et al., 1998; SPOHR;
HEINZINGER, 1988). Usando essas abordagens, algumas características da interface
eletrodo/solução, como a ordenação dinâmica da água interfacial (HALLEY et al., 1998;
SPOHR, 1997) e a estrutura da dupla camada eletroquímica (YANG; YIACOUMI;
TSOURIS, 2002a) foram elucidadas. No entanto, eles não são adequados para reações
eletroquímicas que são sensíveis à estrutura atômica de eletrodos e à distribuição de cargas na
interface da solução, pois são influenciados pelo potencial aplicado. O rigoroso tratamento
QM é essencial para a obtenção da energia confiável para reações eletroquímicas.
Alguns métodos teóricos, baseados em cálculos de primeiros princípios, foram
desenvolvidos para tratar a interface eletroquímica e suas aplicações para a compreensão do
mecanismo de reações eletrocatalíticas foram relatadas. Os detalhes desses métodos serão
elaborados da seguinte forma: para descrever corretamente o ambiente eletroquímico,
primeiro o efeito do potencial eletroquímico é levado em consideração. Uma abordagem
direta para modelar o campo elétrico induzido em eletroquímica é através da adição de um
campo externo homogêneo perpendicular à superfície em simulação. Isto é implementado de
forma direta, adicionando um termo de potencial extra ao hamiltoniano. O potencial é
ajustado alterando a força do campo externo. Esta técnica foi amplamente adotada para

45
investigar a dependência do campo elétrico dos processos de adsorção. A reação
eletroquímica relacionada ao oxigênio e a redução de oxigênio, também foi estudada
aplicando diretamente o campo elétrico (HYMAN; MEDLIN, 2005; KARLBERG;
ROSSMEISL; NØRSKOV, 2007; PANCHENKO et al., 2004). Esta abordagem é simples de
ser implementada; no entanto, não é correto correlacionar quantitativamente o campo aplicado
com o potencial eletroquímico induzido pelo eletrodo carregado e os contra-íons em solução.
Uma forma alternativa de modelar a interface dependente de potencial desenvolvida
por Anderson e colaboradores (ANDERSON, 1975, 1994) envolve uma teoria semiempírica
de Superposição de Átomos e Orçamentação Eletrônica-Diminuição (ASED-MO acrônimo
em inglês Atom Superposition and Electron Delocalization Molecular Orbital). Na
abordagem, o potencial eletroquímico é calculado com um método de mudança de banda,
relacionando o elemento diagonal da matriz hamiltoniana do metal com o potencial aplicado.
Mais tarde, o grupo de Anderson desenvolveu um modelo autoconsistente de carga para
descrever os potenciais reversíveis e as energias de reação para reações redox eletroquímicas
(ALBU; ANDERSON, 2001; ANDERSON, 2002; ANDERSON et al., 2002; ANDERSON;
ALBU, 1999a, 1999b, 2000; ANDERSON; KANG, 1998; SIDIK; ANDERSON, 2002). Eles
também utilizaram um pequeno agrupamento para representar o centro de reação. Foram
implementadas duas abordagens para calcular o potencial reversível. Na primeira abordagem,
o potencial reversível (U0) é calculado usando a equação G0 = -nFU0, em que a mudança de
energia livre G0 é obtida pela energia de reação entre reagentes e produtos. A segunda
abordagem é mais complexa, envolvendo o cálculo do potencial de ionização (IP) e a
afinidade eletrônica (EA acrônimo em inglês Electron Affinity) do sistema de reação, onde
tanto as coordenadas de reação como a carga do sistema variam durante a oxidação/redução.
Usando esse método, estima-se o potencial e energia de ativação dependente do potencial.
Este modelo é o primeiro grande passo para a compreensão da reação eletrocatalítica
elementar sob o potencial eletroquímico. A contribuição do eletrólito foi relatada
(ANDERSON et al., 2002; ANDERSON; NESHEV, 2002; CAI; ANDERSON, 2004; SIDIK;
ANDERSON, 2002) incorporando ao Hamiltoniano uma soma de Madelung sobre os íons
assumido carga pontual média. A principal limitação da abordagem é que o eletrodo metálico
é modelado apenas por um ou dois átomos, o que não é válido para abordar os efeitos da
estrutura e composição da superfície.
Norskov e colaboradores (HANSEN; ROSSMEISL; NØRSKOV, 2008; NØRSKOV
et al., 2004, 2005; ROSSMEISL; LOGADOTTIR; NØRSKOV, 2005) exploraram a
termodinâmica das reações eletroquímicas através de uma abordagem simples. Seu método
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aproveita a igualdade da energia livre de uma molécula de hidrogênio em fase gasosa com a
de um próton e um elétron em condições padrão. Ao combinar a termodinâmica com os
cálculos DFT, a energia livre de cada intermediário torna-se comparável depois de corrigir a
energia de prótons extras, elétrons e água. A interação de solvatação foi modelada pela
inclusão de 2/3 de monocamada de água na superfície metálica como sugerido por Ogasawara
(OGASAWARA et al., 2002). O primeiro esquema prático para realizar cálculos DFT para
uma espécie carregada foi desenvolvido por Lozovoi e colaboradores (LOZOVOI et al., 2001;
LOZOVOI; ALAVI, 2003), no qual um eletrodo de referência é introduzido na supercélula
para compensar a carga. Os efeitos de solvatação não foram considerados. Neurock e
colaboradores propuseram um método de referência dupla para descrever a interface
metal/água, na qual as camadas de água fora da superfície metálica estão explicitamente
incluídas (CAO et al., 2005; FILHOL; NEUROCK, 2006; JANIK; TAYLOR; NEUROCK,
2007; TAYLOR; NEUROCK, 2005; TAYLOR; KELLY; NEUROCK, 2006, 2007). A
superfície do eletrodo é representada pelo modelo de estrutura padrão, enquanto várias
camadas de moléculas de água enchem a abertura de vácuo entre as estruturas. A interface
metal/água é polarizada alterando o número de elétrons incluídos na célula de simulação e a
neutralidade de carga geral é mantida com uma contra-carga de fundo homogênea, cuja
contribuição para a energia total e potencial é subtraída depois. A abordagem de referência
dupla tem sido usada para descrever a dependência potencial de várias reações elementares
em aplicações de células à combustível.

5.4 APLICAÇÕES DOS MÉTODOS TEÓRICOS: SUPERFÍCIE DE DIAMANTE,
PRODUÇÃO DE RADICAIS HIDROXILA E FORMAÇÃO DE OXIDANTES
Há muitos estudos na literatura sobre a análise da estrutura eletrônica do BDD usando
DFT (FERNÁNDEZ et al., 2008; HANSEN et al., 2010, 2013; MAN et al., 2011;
NØRSKOV et al., 2004; PETERSON; NØRSKOV, 2012; ROSSMEISL et al., 2008;
ROSSMEISL; LOGADOTTIR; NØRSKOV, 2005; SIAHROSTAMI; VOJVODIC, 2014;
VISWANATHAN et al., 2012b, 2012a), mas apenas alguns estudos descrevem suas
propriedades superficiais, as energias dos processos interfaciais relacionados à adsorção de
água e a geração de ●OH no BDD (HANSEN et al., 2010; PETERSON; NØRSKOV, 2012;
ROSSMEISL et al., 2008) Os modelos de superfície planejados para avaliar os efeitos de
adsorção devem considerar parâmetros adicionais (como átomos de B como dopantes,
espessura do filme, impurezas de sp2, rugosidade) e como eles modificam a reatividade da
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superfície que ocorre na parte mais estável. Viswanathan e colaboradores (VISWANATHAN
et al., 2012b) avaliaram a estabilidade do BDD como uma função da posição vertical de B na
rede de diamante usando um modelo de cluster cíclico (CCM), o plano cristalino exposto
(001) e as ligações pendentes foram saturadas com hidrogênio atômico. Os resultados
revelaram que o cluster mais estável nas condições de eletricidade neutra continha B na
terceira camada. Kavosh e Saani (VISWANATHAN et al., 2012a) estudaram o efeito da
dopagem com B e N em nanoestruturas esféricas de diamante variando de 29 a 35 átomos de
C, a posição do átomo dopante foi deslocada do centro para a superfície. De acordo com os
seus resultados, B proporciona menor estresse estrutural e ruptura de ligação em torno do
defeito em comparação com nitrogênio. Lu e colaboradores (LU et al., 2010) descobriram que
a estrutura mais estável para a superfície (100) do BDD (modelo supercélula) apresentava o
átomo dopante nas primeiras camadas. Por outro lado, a estabilidade da superfície (111) não
foi comprometida pela posição do B. Zhao e Larsson (ZHAO; LARSSON, 2014) geraram um
modelo periódico de BDD com o átomo de B inserido na segunda camada e concluíram que
esse dopante proporciona um efeito local desfavorável para adsorver H, OH, O e F na
superfície (111), aumentando, assim, a reatividade superficial em sua presença.
Particularmente, o átomo de O mostrou um aumento na energia de adsorção na superfície de
carbono desencapado em comparação com outros adsorventes, na presença ou ausência de
boro.
Anderson e Kang (ANDERSON; KANG, 1998) desenvolveram um método
abrangente de interesse particular para a modelagem eletroquímica no BDD, que foi
considerado em algumas obras teóricas (FERNÁNDEZ et al., 2008; HANSEN et al., 2010;
ROSSMEISL et al., 2008; ROSSMEISL; LOGADOTTIR; NØRSKOV, 2005). No entanto,
apesar de seus desenvolvimentos significativos, os modelos de superfície utilizados nesses
estudos foram muito pequenos para capturar as propriedades eletrocatalíticas do BDD, pelo
que são mais adequados para descrever o comportamento de pequenas nanopartículas, mas
não para materiais de tamanho micrométrico que exigem modelos periódicos. Da mesma
forma, eles foram restritos a apenas uma posição de B na rede de cristal. Apesar do sucesso
experimental do BDD, uma análise comparativa detalhada da reatividade superficial em
função da posição B dentro da rede de diamante, ainda não foi conduzida, apenas conclusões
parciais foram tiradas em locais específicos do B dopante; permanecendo não reveladas suas
propriedades estruturais e interações responsáveis por esse comportamento. Além disso, uma
discussão abrangente das energias dos processos interfaciais relacionados à água e adsorção
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de ●OH não é apresentada na literatura; esta informação permitiria elucidar a influência desses
processos na geração de ●OH no BDD.
Como mencionado acima, o poder de oxidação dos filmes BDD é reconhecido por sua
produção eficiente de radicais hidroxílicos na sua superfície. A eletrogeração destes oxidantes
foi provada experimentalmente; no entanto, não foram avaliadas considerações em escala
atômica para entender a atividade eletrocatalítica da superfície do BDD, bem como a
reatividade dos radicais hidroxila. Assim, as mudanças na estrutura eletrônica associadas a
diferentes posições de boro dentro da rede de diamante (trabalhos relatados anteriormente)
foram consideradas para modificações nas energias livres de reações de adsorção de água e de
radicais hidroxila, com base no trabalho de Zhao e Larsson (ZHAO; LARSSON, 2014) (ou
seja, superfície inicial modelo). Esta informação foi extraída de modelos sob condições de
vácuo para obter os primeiros conhecimentos sobre as interações do boro adsorvente, que
foram cruciais para descrever a atividade catalítica do BDD. Por outro lado, as superfícies de
diamante terminadas em H foram utilizadas para todos os cálculos, pois estes representam
adequadamente as estruturas experimentais dos materiais recentemente preparados (HAHN et
al., 2011; SAHOO et al., 2013). Do mesmo modo, esta condição envolve uma cinética maior
e uma superfície mais reprodutível para reações heterogêneas envolvendo transferência de
cargas, em comparação com as terminações oxigenadas (EVARESTOV; BANDURA;
PROSKUROV, 2006; JAIMES et al., 2016). Um modelo de BDD (JAIMES et al., 2016;
ZHAO; LARSSON, 2014) foi determinado considerando a estrutura com B localizado na
coordenação tetraédrica da segunda camada da superfície porque é o sítio de átomos de boro
mais favorável para adsorver gradualmente o radical hidroxila. Além disso, o modelo de
superfície do BDD apenas considerou uma hibridação C-sp3, uma vez que foi demonstrado
experimentalmente que induz uma maior eletrocatálise para mineralização orgânica
(BENNETT et al., 2004; GUINEA et al., 2009; JAIMES et al., 2016). Para estabilizar a
superfície BDD em direção a C-sp3, tanto experimental quanto teoricamente, os átomos de
carbono da superfície foram saturados com H, porque evidências experimentais indicaram que
a terminação H apresentou melhor condutividade superficial em comparação com a saturação
de oxigênio (LIU et al., 2007). Quanto à saturação de átomos de C no BDD, um estudo de
DFT com estruturas de diamante terminadas por oxigênio foi realizado para analisar a
formação de radicais de ●OH em meio alcalino (QUAINO; SCHMICKLER, 2014); enquanto
as interfaces de água do BDD saturado por H, O e ●OH foram teoricamente avaliadas usando
dinâmicas moleculares baseadas em DFT para analisar seus desempenhos eletroquímicos
(FUTERA et al., 2014).
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A modelagem ab initio foi realizada em estruturas sólidas prolongadas (ou seja,
modelos de superfície) destinadas a descrever propriedades com impacto direto na degradação
orgânica experimental. Posteriormente, as adsorções de moléculas de H2O e radicais ●OH
foram avaliadas em diferentes posições iniciais anteriores à otimização de geometria,
incluindo as interações de Van der Waals. A capacidade da metodologia teórica utilizada para
analisar a reatividade em relação à eletrooxidação indireta de compostos orgânicos foi
confirmada por Jaimes (JAIMES et al., 2017). Verificou-se que a tendência reativa (ou seja, a
degradação), dependendo do potencial desses catalisadores, é uma relação entre as energias de
adsorção para o radical ●OH e as moléculas de H2O, ao contrário de outros trabalhos
experimentais relatados. Assim, foi proposto pelos autores que um material ideal para realizar
a degradação orgânica não só adsorverá fracamente as espécies de radicais ●OH, mas também
apresentará uma adsorção ainda mais fraca de H2O, uma vez que quanto menor a diferença de
Esuperfície + n (OH) –Esuperfície + n (H2O), menor será o excesso de potencial para gerar radicais ●OH.
É importante considerar que alguns trabalhos teóricos têm sido desenvolvidos,
destacando-se mecanismos de formação de oxidantes, mecanismos de degradação de
compostos, produção de oxidantes e algumas reações de superfície. Tais informações são
coletadas na Tabela 1.
No caso de oxidantes, a eletrosíntese de persulfato é viável em eletrodos de BDD por
dois mecanismos principais. No primeiro mecanismo, a adsorção de íons HSO4- e SO42- nos
sítios ativos (impurezas sp2) na superfície de BDD para formar SO4•- (intermediário principal
(DAVIS; BAYGENTS; FARRELL, 2014)) favorece a ocorrência de S2O82-; enquanto que no
segundo, a contribuição de ●OH presente na superfície do ânodo/bulk de reação, bem como a
interação de ●OH com os íons HSO4-e SO42-, favorece a produção de persulfato. O primeiro
comportamento já foi investigado por Davis e colaboradores (DAVIS; BAYGENTS;
FARRELL, 2014), onde os resultados experimentais e DFT indicaram que a formação de
S2O82- prossegue na superfície BDD de conteúdo de grafite superior através de um mecanismo
de dois passos. No caso de espécies oxidantes de cloro ativo, os resultados recentes (BRITO
et al., 2015) sugerem que a oxidação mediada por Cl- conduz a espécies de cloro ativo
desejáveis quando um BDD com alto teor de diamante é usado em menores densidades de
corrente (j). Por outro lado, o alto teor de grafite favorece a conversão eletrocatalítica de Clem espécies de cloro ativo, em particular, ClO3- e ClO4-. No mecanismo determinado por
Brito e colaboradores, a contribuição de ●OH presentes na superfície do ânodo/bulk de reação,
bem como a predominância da formação do gás Cl2 favorece a produção de cloro ativo
desejável; enquanto que no segundo, a adsorção de espécies de cloratos nos sítios ativos
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(impurezas de sp2) na superfície BDD favorece a ocorrência de ClO4-. O último
comportamento foi investigado por Azizi e colaboradores (AZIZI et al., 2011), onde os
resultados experimentais e DFT indicam que a formação de ClO4- a partir da oxidação de
ClO3- prossegue através de um mecanismo de duas etapas. A primeira etapa envolve a
transferência direta de um elétron de ClO3- para o BDD para formar ClO3●. O HClO4 é, então,
formado através da reação entre ClO3● e ●OH em sítios de carbono ativo na superfície do
BDD. Outros exemplos de espécies oxidantes estudadas e processos eletroquímicos bem
como de superfície são reportados na Tabela 1.
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Tabela 1 Processos cinéticos e termodinâmicos avaliados mediante o uso de química computacional envolvendo síntese,
caracterização de propriedades, caminhos de degradação de moléculas e estruturas em ânodos de diamante dopado com boro
(BDD).
Mecanismo ou reação
Espécie estudada
Referência
Sítios de oxidação da molécula

Nortriptilina

(DE TOLEDO et al., 2009)

Mecanismo de oxidação

Ácidos carboxílicos (acético,

(DA SILVA et al., 2017b)

oxálico e fórmico)
Mecanismos de oxidação

Carboptalina

(BARIŞÇI et al., 2018)

Estudos de superfície

Diamante condutor

(HUANG; VERMA; TRUHLAR,

Sítios de oxidação da molécula

Cafeína

(DA SILVA et al., 2017c)

Mecanismos de formação

Perclorato

(AZIZI et al., 2011)

Mecanismos de oxidação da molécula

Sulfonato de perfluor-octano

(CARTER; FARRELL, 2008)

Mecanismos de oxidação

Tricloroetileno

(CARTER; FARRELL, 2009)

Mecanismos de oxidação

Bisfenol A

(ZHAO et al., 2015)

Mecanismos de oxidação

Nitrosodimetilamina

(CHAPLIN; SCHRADER;

2017)

FARRELL, 2009)
Mecanismo de formação

Persulfato

(DAVIS; BAYGENTS; FARRELL,

Estudos de superfície

Oxidação da água

(FUTERA et al., 2014)

Mecanismo de formação

Radical hidroxila

(GARCÍA-OSORIO et al., 2017)

Mecanismo de formação

Perclorato

(GAYEN; CHAPLIN, 2017)

Mecanismo de formação

Hipoclorito

(HUBLER et al., 2014)

Mecanismo de redução

Tricloroetene

(OHWAKI; MURAI; YAMASHITA,

2014)

2002)
Propriedades de superfície

Janela de potencial

(OHWAKI; MURAI; YAMASHITA,

Estudo de interface

Ferroceno

(SILVA et al., 2016)

Funcionalização de superfície

DNA

(FYTA, 2016)

Mecanismo de formação

Radical hidroxila

(JAIMES et al., 2016)

2002)
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6 CAPÍTULO 2: OXIDAÇÃO DE ÁCIDO OXÁLICO EM ELETRODO DE
DIAMANTE DOPADO COM BORO EM SOLUÇÕES ÁCIDAS

6.1 INTRODUÇÃO
Roger Parsons contribuiu para muitas áreas da eletroquímica, da termodinâmica e
estrutura da dupla camada para a cinética do eletrodo. Um dos tópicos em que Parson e Capon
(CAPON; PARSON, 1973; CAPON; PARSONS, 1973a, 1973b, 1975) produziram trabalhos
importantes na eletroquímica foi o estudo de pequenas moléculas orgânicas, em particular do
ácido fórmico. Então pensamos que era adequado dedicar um artigo sobre a oxidação do ácido
oxálico, que tem dois grupos carboxílicos em vez de um.
À temperatura ambiente, a janela eletroquímica da água, isto é, a faixa de potencial em
que ela é estável, é de cerca de 1,23 V; isso limita as classes de reações que podem ser
estudadas. No entanto, em especial nos eletrodos inertes, a cinética da dissociação da água é
lenta, de modo que na prática essa faixa de potencial pode ser estendida. Assim, o mercúrio
permite o estudo de reações, em particular a deposição de metal em potenciais bem abaixo do
potencial de equilíbrio para a evolução de hidrogênio. O diamante dopado com boro (BDD)
apresenta altos potenciais anódicos, porque a evolução do oxigênio é fortemente prejudicada
cineticamente (SANTANA; FARIA; BOODTS, 2005). A chegada do BDD abriu uma nova
área em potencial para a eletroquímica, permitindo a geração de espécies altamente
energéticas (GARCIA-SEGURA; VIEIRA DOS SANTOS; MARTÍNEZ-HUITLE, 2015;
LUONG; MALE; GLENNON, 2009).
A formação de radicais é uma possibilidade, em particular o radical •OH altamente
reativo, que pode desencadear uma variedade de reações com espécies orgânicas (DA SILVA
et al., 2017a; DE QUEIROZ et al., 2017; G. ARAÚJO et al., 2013; GANDINI et al., 2000;
KAPAŁKA et al., 2008; MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2015; MICHAUD et al., 2003;
PANIZZA; CERISOLA, 2009). Um caso especial é a degradação de compostos orgânicos
gerando CO2 e água (DE QUEIROZ et al., 2017; KAPAŁKA et al., 2008; MARTÍNEZHUITLE et al., 2015; PANIZZA; CERISOLA, 2009). Embora existam muitos estudos
experimentais de tais reações no BDD, há pouco falado na área teórica. Quaino e Schmickler
(QUAINO; SCHMICKLER, 2014) consideraram a geração de ●OH em soluções alcalinas e
concluíram que, quando o eletrodo de BDD apresenta oxigênio na terminação, a reação ocorre
de acordo com Reação 7.
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OH- → •OH + e-

(7)

através de um mecanismo externo, que pode ser descrito pela teoria de Marcus. Deste modo, o
mecanismo que considera as soluções ácidas está representado na Reação 8.
H2 O → •OH + H+ + e-

(8)

A reação anterior também ocorre sem a adsorção de reagentes ou produtos, mas
envolve a ruptura de uma ligação e, portanto, é mais complicado que o mecanismo em
soluções alcalinas. Como uma aplicação especial, consideramos a subsequente degradação do
ácido oxálico H2C2O4 pelo radical ●OH.
Muitos estudos discutem se a oxidação de compostos orgânicos, no caso do ácido
oxálico, desencadeada pela geração do radical ●OH, é realizada por uma transferência direta
de elétrons do ácido para BDD com a eventual assistência de ●OH nas etapas subsequentes
(DE QUEIROZ et al., 2017; GANDINI et al., 2000; KAPAŁKA et al., 2008; MARTÍNEZHUITLE et al., 2015; PANIZZA; CERISOLA, 2009; SANTANA; FARIA; BOODTS, 2005;
WEI et al., 2011; ZHU et al., 2008). De acordo com Wei e Zhu (WEI et al., 2011; ZHU et al.,
2008), a oxidação do ácido oxálico ocorre no potencial em que ●OH é gerado. Devemos
salientar que esse mecanismo pode ser considerado apenas para eletrodos inertes com baixas
propriedades de adsorção. O caminho de reação para a oxidação do ácido oxálico em soluções
ácidas em eletrodos ativos, tais como Au ou Pt, deve ser muito diferente, pois envolve a
adsorção de intermediários e a transferência direta de elétrons para o eletrodo (BERNÁ et al.,
2006; FERRO; MARTÍNEZ-HUITLE; DE BATTISTI, 2010; MARTÍNEZ-HUITLE et al.,
2004; VASSILIEV; SARGHISYAN, 1986).
A oxidação do ácido oxálico foi bem investigada experimentalmente e discutida
extensivamente por Comninellis e colaboradores (GANDINI et al., 2000; MARSELLI et al.,
2003). Com base em evidências experimentais, ele propôs os seguintes mecanismos, que
utilizamos como base para nosso estudo teórico:
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O potencial de equilíbrio padrão da Reação 8 é de 2,38 V versus eletrodo reversível de
hidrogênio (RHE acrônimo em inglês Reversible Hydrogen Electrote) (KAPAŁKA; FÓTI;
COMNINELLIS, 2009) o que pode desencadear algumas reações de degradação, que estão
próximas desse potencial. Considerando a oxidação do ácido oxálico como um exemplo
típico, Gandini (GANDINI et al., 2000) discutiu que o radical ●OH gerado é fracamente
adsorvido na superfície BDD. No entanto, em condições experimentais, esta superfície é
passivada, o que proíbe a adsorção. Além disso, o fato de que a produção de ●OH ocorre no
potencial teórico para um processo de esfera externa indica que a adsorção não desempenha
nenhum papel (KAPAŁKA; FÓTI; COMNINELLIS, 2009). A evolução do oxigênio pode
ocorrer em paralelo (SANTANA; FARIA; BOODTS, 2005).
Foram investigadas cada uma dessas etapas individualmente por cálculos químicos
quânticos. Como é sempre o caso em tais cálculos, há um número razoável de conjuntos de
base, aproximações e funcionais que podem ser usados. Nós aplicamos vários métodos
quânticos que consideramos opções razoáveis, como o MP2, e alguns métodos funcionais de
densidade (DFT), juntamente com o conjunto de base relativamente grande, aug-ccpVTZ(ATZ). Além disso, todas as Reações 8-11 ocorrem em água, os efeitos do solvente
foram incluídos por um modelo implícito, para o qual foram testadas duas variações
diferentes. Naturalmente, os métodos dão resultados um pouco diferentes, mas mesmo que as
discrepâncias alcancem 0,5 eV em alguns casos, eles não afetam qualquer um dos resultados.
Os resultados serão discutidos para os mesmos métodos, MP2/ATZ. As mudanças nos
potenciais de ionização, energias de dissociação, parâmetros geométricos e frequências
vibracionais observadas após a solvatação foram relatadas (BARNETT; LANDMAN, 1997;
BUCK; HUISKEN, 2000; BUONAUGURIO et al., 2014; CHEN; SHYU, 2000; CHENG et
al., 2009; HERR; TALBOT; STEELE, 2015; KAMARCHIK et al., 2010; MIZUSE; FUJII,
2013; MIZUSE; KUO; FUJII, 2011).
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6.2 OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo compreender o mecanismo reacional do ácido oxálico
em meio ácido na superfície de BDD.

6.3 METODOLOGIA
Primeiro nos concentramos na Reação 8. Não há prótons livres em soluções aquosas,
portanto, em nossos estudos químicos quânticos, uma molécula de solvente adicional (H2O)
foi incluída explicitamente na reação, então a Reação 8 tem a forma real:
(H2 O)2  •OH + H3 O+ + e-

(8)

Anderson e Tschumper (ANDERSON; TSCHUMPER, 2006) estudaram 10 diferentes
funcionais com relação à descrição correta de 10 pontos estacionários da superfície de energia
potencial intermolecular (PES acrônimo em inglês Potential Energy Surface) da (H2O)2. Os
resultados demonstraram que, para o estado fundamental e os pontos estacionários vizinhos,
os métodos DFT funcionam bem, embora a maioria não consiga descrever corretamente a
curvatura do PES (ANDERSON; TSCHUMPER, 2006). Limitações dos métodos DFT na
modelagem da água também foram analisadas por outros autores (SHIELDS; KIRSCHNER,
2008; SVOBODA et al., 2013; SVOBODA; ONČÁK; SLAVÍČEK, 2011; XU; GODDARD,
2004; ZHAO; TRUHLAR, 2005). Com base nos resultados obtidos, os métodos PBE1PBE,
BHandHLYP ou X3LYP foram indicados como aqueles que dão uma boa descrição das
propriedades selecionadas de tais sistemas.
No entanto, de acordo com o recente trabalho de Boese (BOESE, 2015), nem todos
eles são adequados para reações envolvendo ligações de hidrogênio. Para um conjunto de 49
sistemas de vários tamanhos, todos contendo ligações de hidrogênio, Boese realizou testes
muito extensivos sobre o desempenho de 85 funcionais (algumas incluindo correções de
dispersão) combinadas com 34 funções de base diferentes. As principais conclusões deste
estudo foram as seguintes: o conjunto de bases deve ser pelo menos triplo- com funções
difusas; para sistemas pequenos, com o dímero de água, a inclusão de correções de dispersão
aumenta o erro nos cálculos do DFT das interações intermoleculares; a teoria MP2 é superior
a qualquer um dos métodos de DFT testados nesse trabalho.
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Portanto, seguindo essa sugestão, como técnica principal em nossa pesquisa, usamos a
teoria da perturbação de Møller-Plesset MP2 combinada com o conjunto de base de aug-ccpVTZ (ATZ) na qual é o conjunto de bases de valência polarizada consistente de correlação
de Dunning (triplo-) incluindo funções difusas. Para fins comparativos, realizamos cálculos
análogos com três Funcionais DFT: BHandHLYP, PBE1PBE e X3LYP.
Para o primeiro dímero de água neutra e ionizada, realizamos uma série de testes
comparativos no vácuo e em solução aquosa. No último, a parte do solvente foi descrita por
um modelo implícito; foram testadas duas abordagens: o modelo de polarização contínua
(PCM acrônimo em inglês Polarizable Continuum Model) e o modelo de solvatação universal
(SMD acrônimo em inglês Universal Solvation Model). No PCM é usado a variante de
formalismo de equação integral (IEFPCM acrônimo em inglês Integral Equation Formalism
Variant) que é o método padrão SCRF. Este método cria a cavidade do soluto através de um

conjunto de esferas sobrepostas. O PCM foi desenvolvido por Tomasi e colaboradores
(MIERTUŠ; SCROCCO; TOMASI, 1981; MIERTUS̃ ; TOMASI, 1982) e Pascual-Ahuir e
colaboradores (PASCUAL‐AHUIR; SILLA; TUNON, 1994). O SMD do IEFPCM foi
desenvolvido por Truhlar e colaboradores (MARENICH; CRAMER; TRUHLAR, 2009)
através da opção SMD. Esta é a escolha recomendada para calcular o ΔG de solvatação. Os
cálculos usando os métodos MP2 e DFT no dímero (H2O)2 e no cátion (H2O)2+ foram
totalmente otimizados; enquanto nas estruturas iniciais utilizamos a geometria do estado
fundamental no vácuo.
O procedimento utilizado para avaliar a barreira de energia para a Reação 8 (Tabela 2)
ocorrendo sem adsorção direta no BDD é semelhante ao aplicado no estudo sobre a redução
eletroquímica da molécula de brometo de terc-butila (IGNACZAK; SCHMICKLER, 2010,
2014). Assim, assumindo que perto da superfície do eletrodo há transferência de elétrons
(indicado na Tabela 2 como o processo 8a) e ocorre a dissociação da ligação
simultaneamente. O processo de quebra da ligação é calculado por dois PES construído como
varreduras descontínuas em relação à ligação dissociada de O-H no dímero neutro (H2O)2 e o
cátion radical correspondente (H2O)2+; a última reação é denominada como o processo 8b
(Tabela 2).
Os cálculos para as Reações 9-11 (Tabela 2) do processo de oxidação foram focados
principalmente nas energias de equilíbrio das reações, calculados como a diferença de
energias entre os produtos e reagentes. As otimizações completas de cada reagente utilizaram
os mesmos métodos que os dímeros de água. Para cada reagente, uma análise vibracional foi
realizada adicionalmente, e os resultados da termodinâmica de cada reação – entalpia e
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variação da energia livre. Todos os cálculos de energia livres foram realizados em 298,15 K, e
incluíram as correções para o termo de entropia para baixas frequências vibracionais menores
que 100 cm-1. Para o último foi usada a abordagem na qual os termos entrópicos para
frequências abaixo da quebra da ligação são obtidos a partir da aproximação de rotação livre
(GRIMME, 2012). Em solução, foram aplicadas correções adicionais na entropia
translacional, representando a mudança de concentração para 1 mol/L e a mudança de volume
disponível para cada molécula, conforme proposto por Shakhnovich e Whitesides
(MAMMEN et al., 1998). Realizamos também alguns testes adicionais usando o programa
THERMO, disponibilizado por C.-D. Fang. Neste caso, para cada reagente, a entropia
translacional da fase em solução é calculada usando a cavidade e o volume molecular. No
entanto, para o modelo aquoso SMD, o volume da cavidade obtido com os parâmetros padrão
do Gaussian é muito pequeno, portanto, apenas os resultados no modelo PCM obtidos com
essas correções são apresentados. Também tentamos avaliar as energias das Reações 8-11
(Tabela 2) na teoria de nível superior, usando o cluster acoplado com método de CCSD (T) de
excitação dupla e tripla simples com o conjunto de bases ATZ. Infelizmente, para a molécula
H2C2O4 e o radical HC2O4 o procedimento de otimização CCSD (T), que é muito demorado,
falhou devido à graves problemas numéricos; portanto, para esses dois compostos, apenas as
energias de ponto único (SP) CCSD (T) foram calculados para as geometrias otimizadas MP2.
Todos os cálculos foram realizados usando o programa Gaussian 09 (FRISCH et al., 2014).
As estruturas moleculares foram visualizadas usando o programa Gabedit (MAMMEN et al.,
1998).

6.4 RESULTADOS

6.4.1 A Geração de ●OH
No vácuo, o radical

●

OH pode ser gerado pela fotoionização (BARNETT;

LANDMAN, 1997; BUCK; HUISKEN, 2000; CHENG et al., 2009; HERR; TALBOT;
STEELE, 2015; KAMARCHIK et al., 2010; MIZUSE; FUJII, 2013; MIZUSE; KUO; FUJII,
2011). No entanto, esses resultados não são diretamente relevantes para a situação
eletroquímica, onde os produtos são estabilizados por solvatação. Portanto, esperamos que a
barreira seja muito menor do que em vácuo, que é da ordem de 1eV.
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Como foi discutido por Quaino e Schmickler (QUAINO; SCHMICKLER, 2014), a
Reação 8 ocorre no modo de esfera externa em BDD passivado por oxigênio ou ●OH. Esta
reação envolve uma transferência eletroquímica de elétrons com ruptura da ligação; a teoria
correspondente foi desenvolvida por Koper e Voth (KOPER; VOTH, 1998), e por Schmickler
(SCHMICKLER, 1986), e aplicada por Ignaczak e Schmickler (IGNACZAK, 2008, 2011,
2013, IGNACZAK; SCHMICKLER, 2002, 2003, 2007, 2010, 2014; IGNACZAK;
SCHMICKLER; BARTENSCHLAGER, 2006). As configurações para os estados iniciais e
finais são mostrados na Figura 1.

Figura 1 Estruturas de mínimo energia de (H2O)2 e (H2O)2+ obtida a partir das otimizações MP2/ATZ em água (modelo
SMD).

A escolha óbvia para a coordenada da reação é a distância d entre o átomo de oxigênio
O1 do ●OH e o átomo de hidrogênio H2 do H3O+ resultante que é a mais próxima. Seguindo a
teoria, foram calculadas as curvas de energia livre para o estado inicial (H2O)2 e para o estado
final •OH + H3O+como uma função desta coordenada. Conceitualmente, esse processo pode
ser dividido em duas partes: passo (8a) (Rea. 12), ionização de (H2O)2 e passo (8b) (Rea. 13),
a dissociação. O programa Gaussian calcula os valores para o caso em que os elétrons estão
separados em repouso no vácuo (Tabela 2). No entanto, para a eletroquímica, o elétron é
transferido para o eletrodo, e assim ele ganha a função de trabalho do BDD e qualquer queda
de potencial entre a solução e o eletrodo (SCHMICKLER; SANTOS, 2010). A diferença de
energia livre entre os dois estados depende do potencial do eletrodo. No potencial de
equilíbrio, os mínimos dos dois estados são iguais (Fig. 2). Os resultados para os modelos
SMD e PCM são exibidos.
(H2O)2 →(H2O)2+

(12)
+

(H2O)2+→ •OH+ H3 O

(13)
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Figura 2 Potenciais de energia de superfície para (H2O)2 e (H2O)2+versus distância O1-H2 obtida com o método MP2/ATZ:
a) em água - modelo SMD, b) em água - modelo PCM. Em cada parcela os valores correspondentes ao ponto de cruzamento
(barreira de reação) são dados.

As características mais importantes estão na interseção das curvas de energia da Figura
2. A forte mudança de curvatura entre os estados iniciais e finais é bastante incomum para
uma transferência eletrônica de esfera externa. Os dois mínimos para os estados inicial e final
são separados por um máximo correspondente a uma energia de ativação de cerca de 0,25eV
para ambos os cálculos. Posteriormente, a energia aumenta em grandes separações e resulta
em um platô. Os valores assintóticos diferem em cerca de 0,15eV para os dois modelos de
solventes implícitos utilizados. No entanto, esta região não é relevante para a termodinâmica
ou para a cinética das reações, uma vez que o estado estável é um ●OH associado a um H3O+.
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A baixa energia de ativação torna esta uma reação rápida no potencial de equilíbrio.
Como em todas as reações eletroquímicas, a velocidade varia de acordo com o potencial do
eletrodo. A dependência sobre o potencial é descrita pelo coeficiente de transferência α. A
partir da inclinação das duas curvas na intersecção obtemos um valor de α ≈ 0,7, próximo do
potencial de equilíbrio para ambos os modelos, que é uma consequência da forte assimetria. O
comparativo desses resultados com dados experimentais é bastante difícil, porque o eletrodo
BDD exibe propriedades semicondutoras que geram baixos valores aparentes de coeficientes
de transferência (JANSSEN; BLIJLEVENS, 2003; SANTANA; FARIA; BOODTS, 2005).
A velocidade global da reação depende da concentração dos reagentes. O radical ●OH
é muito reativo, sua concentração deve ser baixa, de modo que o potencial de equilíbrio real
deve ser mais negativo do que o valor padrão. Deste modo, o potencial inicial para as reações
de degradação que são desencadeadas por ●OH devem ser um pouco abaixo de 2,38 V RHE, o
valor exato depende da velocidade das reações subsequentes.

6.4.2 Reações 9-11
A mudança da energia livre total para a degradação do ácido oxálico por ●OH obtida
nos cálculos é da ordem de -7 eV, de modo que esta reação é altamente exotérmica. Isso
sugere uma rápida velocidade de reação e demonstra a grande vantagem de gerar ●OH em
BDD em altos potenciais anódicos.
Antes de considerar a termodinâmica e a cinética das Reações individuais (9) - (11), é
necessário discutir alguns aspectos adicionais, como as mudanças conformacionais dos
reagentes. Dentre os trabalhos teóricos Chen e Shyu (CHEN; SHYU, 2000) e Buonaugurio et
al. (BUONAUGURIO et al., 2014) vários confórmeros do ácido oxálico H2C2O4 foram
explorados. Foi estabelecido que, no vácuo, a estrutura que possui menor energia é trans-trans
mostrada na Figura 3. As otimizações MP2/ATZ com PCM e SMD confirmaram que também
em solução aquosa este confórmero é o mais estável. No entanto, na água, as energias
diferentes para os outros dois confórmeros, cis-cis e cis-trans, em relação ao confórmero
trans-trans são menores do que em vácuo e menores que 0,1 eV. No entanto, a rotação do
radical ●OH encontra uma barreira de energia de 0,5 eV, portanto, em todos os cálculos
subsequentes, o confórmero trans-trans H2C2O4 foi utilizado como estrutura inicial na Reação
9.
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Foram realizadas análises semelhantes para os dois radicais HC2O4 e COOH (Figura
3b, d). Para o radical COOH, o confórmero trans é o mais estável tanto no vácuo quanto em
solução aquoso apenas para o ácido oxálico, mas com uma diferença de energia ligeiramente
maior entre os dois confórmeros.
O caso mais problemático foi o radical HC2O4, para o qual foram encontrados três
mínimos locais: uma conformação cis e trans, e um complexo de hidrogênio [COOH⋅⋅⋅CO2],
em que a ligação C-C está quebrada (Figura 3c). O complexo é favorecido energeticamente.
Entre as duas formas não dissociadas, a conformação trans é a mais estável no vácuo,
enquanto a cis é em solução aquosa. Em todas as três espécies - H2C2O4, HC2O4 e COOH - as
conformações cis e trans são separadas por barreiras de energia de cerca de 0,4 a 0,5 eV. Pode
haver outras barreiras associadas à quebra de ligação nas reações, para o qual devemos voltar
nossa atenção.

Figura 3 Estruturas do ácido oxálico e dos radicais correspondentes("Trans" refere-se à conformação dos grupos OCOH): a)
conformação trans-trans da molécula de H2C2O4, b) conformação trans do radical HC2O4, c) o complexo [COOH⋅⋅⋅CO2], d)
conformação trans do radical COOH.
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Figura 4 As energias potenciais das superfícies (relativas às energias de mínimo do complexo [COOH⋅⋅⋅CO2]) obtido em
água (SMD) para duas conformações diferentes do radical HC2O4 em função da distância C-C.

Nas energias de ativação, concentramo-nos na Reação 10, onde a ligação C-C está
quebrada, porque esta deve ser a ligação mais difícil de quebrar-se. As energias potenciais de
superfícies mostradas na Figura 4 foram obtidas analisando as distâncias C-C a partir de cada
um dos três mínimos locais encontrados para o radical HC2O4. Alongando a ligação C-C a
partir da forma cis ou trans, a energia aumenta para valores próximos de 0,32 eV ou 0,22 eV,
respectivamente, no primeiro momento. Então, a ligação quebra abruptamente, e a energia cai
de forma descontínua por cerca de 1,1 eV. De acordo com a análise vibracional do último
ponto, na parte esquerda da curva, também é o estado de transição (TS3) (Fig. 5). Quando
aumentamos adicionalmente a distância C-C, o sistema relaxa para o complexo estável. Em
ambos os lados da descontinuidade a disposição geométrica dos átomos é quase a mesma,
mas a ligação permanece quebrada. Durante o relaxamento subsequente, o CO2 se torna
linear, e aumenta a separação entre os dois átomos de carbono. A diminuição total da energia
durante este passo é de -1,4 eV (cis) e -1,5 eV (trans), respectivamente. A dissociação
adicional do complexo requer uma energia extra de cerca de 0,14 eV; no entanto, por razões
de entropia, a mudança de energia livre é negativa, cerca de -0,1 eV, de modo que está
dissociação deve ocorrer espontaneamente. Alongando a ligação C-C do confórmero trans,
encontramos outro estado de transição (TS4) (Fig. 5), em que o grupo CO2 de partida é quase
perpendicular à parte COOH da molécula HC2O4, como acontece na estrutura cis (TS2) (Fig.
5). Na estrutura TS4, o comprimento da ligação C-C e o ângulo de torção O5-C2-C1-O3 são
iguais a 1,64 Å e -74º, respectivamente, que pode ser comparado com valores de equilíbrio de
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1,55 Å e 13º e 1,73 Å e -8,5º em TS3. A energia do TS4 é inferior em 0,055 eV à energia de
TS3, de modo que a energia potencial de barreira no caso TS4 é de apenas 0,168 eV. Assim, a
rotação simultânea das duas partes facilita um pouco a dissociação da ligação C-C.
As Reações 9 e 11 são semelhantes em um aspecto importante: em ambos os casos o
radical ●OH ataca um grupo carboxila, separa um hidrogênio e forma água. No entanto,
encontrar os estados de transição adequados para a transferência de hidrogênio do H2C2O4 e
do COOH para o radical ●OH no nível MP2/ATZ parece ser um pouco problemático e exige
muito tempo. Em relação a Reação 9 (Tabela 2) para o sistema contendo a molécula H2C2O4 e
o radical

●

OH em água (SMD), foram calculadas as varreduras de energia potencial

MP2/ATZ versus a distância O6-H8 (numeração na Figura 5a) com relaxamento total de
outros parâmetros estruturais. Os resultados revelaram que às distâncias O6-H8 e H8-O9 são
de 0,99 e 1,74 Å, respectivamente, as duas partes formam um complexo (CP1), Figura 5a,
estabilizado pela energia de ligação de -0,17 eV. O alongamento adicional da ligação O6-H8
leva a um aumento de 0,55 eV em relação ao mínimo; o aumento adicional na distância O6H8 atende a alguns problemas numéricos. As distâncias O6-H8 e H8-O9 no último ponto
otimizado são, respectivamente: 1,38 e 1,12 Å (Figura 5b). Apesar das inúmeras tentativas,
não conseguimos confirmar que esse ponto é o verdadeiro estado de transição. Podemos
ressaltar, que uma estrutura semelhante, mas com a d(O6-H8) = 1,67 Å e d(H8-O9) = 0,99 Å,
é apontada como um estado de transição; a energia potencial deste TS é superior em 0,73 eV
em relação a energia total da molécula de H2C2O4 e do radical ●OH isoladamente. No entanto,
a partir do valor d(H8-O9), neste estado o átomo de hidrogênio está quase em sua posição de
equilíbrio na molécula de água formada, e as forças indicam que é o estado de transição para
o desprendimento de água do complexo [HC2O4⋅⋅⋅H2O].
A Reação 11 também foi estudada e a partir dos resultados obtidos, ela pode ser
estudada sem barreiras. Para um estado de tripleto, o complexo estável [COOH⋅⋅⋅OH]
apresentou a distância O3-H4 de 0,99 Å (CP2), Figura 5f, que é de ΔE = -0,198 eV mais
estável do que os radicais COOH e ●OH separadamente. A partir dessa estrutura, foram
calculadas as energias potenciais das superfícies versus a distância O3-H4 para estados
tripleto e singleto. No ponto inicial, a energia do estado do singleto é de 2,8 eV mais baixo do
que o nível do estado de tripleto, devido as tendências opostas, as duas curvas nunca se
cruzam: sobre o alongamento da ligação O-H no estado tripleto, a energia aumenta
lentamente, enquanto a energia do estado singleto diminui muito mais rapidamente. O único
estado de transição para o sistema COOH e ●OH foi encontrado em um estado de singleto
com ΔE = -3,42 eV (Figura 5g), e ele prevê a formação da ligação C-O entre os radicais ●OH
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e COOH. No entanto, a reação entre dois sistemas de camada aberta geralmente é um
problema bastante complicado, envolvendo diferentes estados de rotação, portanto, requer
algum estudo adicional, levando em conta também rearranjo de átomos.

Figura 5 Estruturas dos complexos e dos estados de transição encontrados com o método MP2/ATZ em água (SMD) para: a)
-b) reação 9, c) -e) reação 10, f) -g) reação 11 (CP2 - tripleto, TS5-singleto); TS1 * indica o estado de transição hipotético
encontrado como o último ponto otimizado na superfície de energia potencial, mas não confirmada pela otimização TS.
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Tabela 2 Energias ΔE e energias livres ΔG para as reações 8-11, assumindo a conformação trans com OCOH nos grupos
H2C2O4, HC2O4 e COOH calculado a partir de MP2/ATZ. Na última coluna as barreiras de energia correspondentes ΔEb são
fornecidas, quando disponíveis; (*) indica um resultado incerto. Todos os valores estão em eV.

ΔE

ΔG

ΔEb

vácuo

água
PCM

água
SMD

vácuo

água
PCM

água
SMD

água
SMD

10,980

8,323

7,780

10,983

8,361

7,822

0,258

(H2O)2+ → ●OH + H3O+

0,985

0,464

0,303

0,668

0,421

0,243

9

H2C2O4 + ●OH → HC2O4 + H2O

0,083

0,248

0,205

-0,007

0,147

0,130

10

HC2O4 → COOH + CO2

-1,514

-1,731

-1,384

-2,020

-1,887

-1,551

-1,671

-1,840

-1,520

-1,840

-1,970

-1,637

Nº

Reação:

8a

(H2O)2 → (H2O)2+

8b

0,551(*)

0,223,
10a HC2O4 → [COOH⋅⋅⋅CO2]

0,168
10b [COOH⋅⋅⋅CO2] → COOH + CO2

0,156

0,110

0,136

-0,180

0,084

0,085

COOH+●OH →CO2+H2O

-5,501

-5,438

-5,344

-5,331

-5,272

-5,182

11

0

Todas as energias da reação, energias livres e energias de ativação são apresentadas na
Tabela 2. Com exceção da Reação 9, para a qual a barreira de energia é cerca de ~ 0,55 eV,
todas as outras energias de ativação calculadas são pequenas, não maiores que cerca de 0,3
eV. Assim, o desprendimento de hidrogênio do ácido oxálico parece ser a etapa determinante
da velocidade da reação em todo o processo de degradação. Considerando que a barreira de
ativação de 0,55 eV é de uma magnitude similar à da barreira de energia para a rotação do
grupo ●OH na molécula H2C2O4, um estudo mais detalhado da Reação 9 é necessário no
futuro.
As mudanças das energias livres são muito diferentes para as quatro etapas: da
Equação16, em que é a única etapa eletroquímica do esquema, o potencial de equilíbrio é zero
por definição. A Reação 9 é quase de mesma energia, enquanto as Reações 10 e 11 são
altamente exotérmicos. O ganho de energia total é de cerca de -7 eV, que é extremamente alto
para uma reação desencadeada eletroquimicamente em solução.
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6.5 CONCLUSÕES
Nos resultados, a Equação 8, na qual o radical hidroxila é produzido
eletroquimicamente, tem uma energia de ativação muito baixa e, portanto, a velocidade da
reação deve ser muito rápida. Uma característica intrigante desta primeira reação é a grande
assimetria, o que é incomum para uma reação da esfera externa. Nas reações subsequentes
apenas a Reação 9, em que ocorre o desprendimento de átomo de hidrogênio da molécula de
ácido oxálico pelo radical hidroxila, a sequência da reação atinge a barreira de energia
relativamente alta de aproximadamente 0,55 eV; as energias de ativação para as próximas
reações são muito menores. No entanto, a reação global de degradação é exotérmica cerca de
7 eV, o que deve tornar este um caminho muito eficiente. Podemos salientar que os resultados
teóricos são basicamente aplicáveis a qualquer eletrodo inerte, no qual a formação do radical
hidroxila e a degradação do ácido oxálico prosseguem através do mecanismo da esfera
externa, sem adsorção de intermediários.
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7 CAPÍTULO 3: EFEITO DA DENSIDADE DE CORRENTE E DA
CONCENTRAÇÃO DO SULFATO DE SÓDIO NA PRODUÇÃO DE PERSULFATO
DE SÓDIO UTILIZANDO O ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO

7.1 INTRODUÇÃO
A eletroxidação de compostos orgânicos é uma área de intensa pesquisa no campo da
eletroquímica ambiental. Esse processo pode ocorrer por dois mecanismos principais:
oxidação direta na superfície do eletrodo ou oxidação indireta mediada por oxidantes fortes
gerados na superfície do eletrodo. Na oxidação indireta, além do radical hidroxila que é o
principal e mais forte oxidante gerado em meio aquoso, outros oxidantes fortes podem ser
produzidos, tais como persulfato (S2O82-) a partir da oxidação anódica direta dos ânions
sulfatos, Reação 14, ou oxidação indireta via OH (Rea. 15 e 16) nos eletrodos de diamante
(MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2008), favorecendo a oxidação de compostos orgânicos.
Contudo, é preciso avaliar as condições nas quais esses mecanismos de formação de oxidantes
fortes são favoráveis para o processo de eletroxidação dos compostos orgânicos, pois as
reações indicadas nas equações abaixo sugerem mecanismos competitivos e depleção da
produção do radical hidroxila não contribuindo, assim, para o melhoramento do processo de
degradação.
2SO42− → S2O82−

(14)

SO42− + ●OH → SO4−● + H2O

(15)

SO4−● + SO4−● → S2O82−

(16)

De acordo com Cavalcanti (CAVALCANTI et al., 2013), em baixas concentrações de
sulfato não há significante produção de persulfato. Entretanto, recentes estudos têm indicado
que uma considerável produção de persulfato pode ser alcançada mesmo em baixas
concentrações de sulfato em solução (ZHANG et al., 2015).
Portanto, é necessário entender melhor o efeito do eletrólito de suporte na eficiência e
velocidade de eletroxidação de compostos orgânicos ao utilizar ânodos de BDD para melhorar
o processo de degradação.
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7.2 OBJETIVO
Esse trabalho propõe investigar o efeito da concentração do eletrólito de suporte nos
mecanismos de formação do radical hidroxila e persulfato por meio de medidas
eletroquímicas e analíticas.

7.3 METODOLOGIA


Reagentes

Os produtos químicos que foram utilizados são da mais alta qualidade comercialmente
disponível e foram utilizados sem purificação adicional. O bicarbonato de sódio e o iodeto de
potássio foram adquiridos da Vetec, o N,N-dimetil-4-nitrosoanilina (RNO) obtido da SigmaAldrich e o sulfato de sódio foi adquirido da Anidrol. As soluções aquosas foram preparadas
utilizando-se água Mili-Q.


Procedimento experimental

As medidas eletroquímicas foram realizadas em uma célula convencional de três eletrodos
utilizando um potenciostato da Autolab PGSTAT30 (Ecochemie, The Netherlands)
controlado pelo software GPES 4.0 Autolab.
A preparação do persulfato de sódio foi desenvolvida em uma célula eletrolítica em
batelada utilizando sulfato de sódio como eletrólito suporte. BDD foi usado como ânodo com
uma área geométrica de 0,78 cm2 (um disco com diâmetro de 1 cm), uma haste de platina
como cátodo e o eletrodo de referência foi o calomelano saturado (ECS).
A eletrólise de soluções de diferentes concentrações de sulfato de sódio foi executada
durante 4h sob condições galvanostáticas e a temperatura do eletrólito suporte foi mantida em
aproximadamente 25 °C. Para isso, foi utilizado o volume de 80 cm3 de solução em um vaso
de vidro da Metrohm. Durante as eletrólises, a quantificação do persulfato foi realizada a cada
30 minutos de eletrólise pela metodologia espectrofotométrica do ISCO proposta por (LIANG
et al., 2008), enquanto a formação do radical hidroxila foi detectada pelo branqueamento da
solução de N,N-dimetil-4-nitrosoanilina (RNO). A solução originalmente amarela foi
descolorida através da reação entre RNO e ●OH formando um aduto (COMNINELLIS, 1994).
O branqueamento da solução de 2×10-5 M de RNO em soluções de diferentes concentrações
de Na2SO4 foi seguida por análise espectrofotométrica utilizando um espectrofotômetro
Analytik Jena Specord 210 Plus UV/Vis em 440 nm.
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Testes eletroquímicos

As curvas de polarização (CP) e as voltametrias cíclicas (CV) foram realizadas com um
potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT30 (Ecochemie, The Netherlands) controlado
pelo software GPES 4.0 Autolab. As curvas de polarização foram realizadas sob agitação,
com velocidade de varredura de 10 mV s-1, na faixa de potencial de 0 a 2,4 V versus SCE. No
caso das CV, cinco voltamogramas foram obtidos para cada medida e a última varredura foi
sempre a escolhida para fazer os gráficos apresentados nesse trabalho. As medidas de CV
foram realizadas sem agitação, com velocidade de varredura de 100 mV s-1, na faixa de
potencial de 0 a 2,4 V versus SCE.

7.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 6 mostra as curvas de polarização do eletrodo de diamante dopado com boro
(DDB/Nb) em diferentes concentrações de Na2SO4, em aproximadamente 25 °C com
velocidade de varredura de 10 mV s-1 e sob agitação. O aumento na corrente, em função do
aumento da concentração de sulfato em solução, pode ser observado. Em baixas
concentrações de Na2SO4 não há um aumento significativo na corrente anódica indicando que,
em tais concentrações, a reação de evolução de oxigênio é desfavorecida devido à
condutividade da solução. A partir da concentração 10-3 M de Na2SO4 pode ser observado um
aumento na corrente anódica com o potencial aplicado somente acima de 1,5 V. Nesta região
de potencial, três reações anódicas são, principalmente, possíveis:
2H2 O → O2 + 4H+ + 4e-

E° =1,23 V

(17)

2SO4 -2 → S2 O8 -2 + 2e-

E° =2,01 V

(18)

H2 O → ●OH + H+ + e-

E° =2,80 V

(19)
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Figura 6 Curvas de polarização registradas nas superfícies do BDD a 10 mV s-1 na presença de diferentes concentrações de
Na2SO4. ɵ = 25°C. Com agitação.

Os voltamogramas cíclicos para o eletrodo de BDD, obtidos em diferentes
concentrações de sulfato em aproximadamente 25 °C com velocidade de varredura de 10 mV
s-1 e sob agitação, são apresentados na Figura 7. Os resultados indicam que, para as menores
concentrações de Na2SO4, baixas correntes foram obtidas. No entanto, quando as
concentrações de sulfato aumentam, ocorre um aumento significativo nas correntes. Esse
comportamento é devido à oxidação das moléculas da água e íons sulfato na superfície do
eletrodo produzindo radicais ●OH e persulfato. Tais resultados são corroborados pelas curvas
de polarização.
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Figura 7 Voltamogramas cíclicos do eletrodo de BDD em diferentes concentrações de Na2SO4. Velocidade de varredura 10
mV s-1; sem agitação; ɵ = 25°C.

A Figura 8 mostra as curvas de polarização do eletrodo de diamante dopado com boro
(DDB/Nb) com 1 x 10-5 M Na2SO4 para adições de 1, 2 e 3 mL de ácido oxálico (AO), em
aproximadamente 25 °C com velocidade de varredura de 10 mV s-1 e sob agitação. Como
pode ser observado (Figura 8), a corrente aumenta significativamente em função do aumento
da concentração do ácido oxálico em solução e, consequentemente, o potencial de evolução
de oxigênio é afetado. Isto evidencia que o ácido oxálico está sendo oxidado diretamente na
superfície do eletrodo, ou seja, está ocorrendo uma oxidação direta devido à existência de
várias moléculas orgânicas próximas da superfície e uma baixa produção de radical ●OH.
Assim, a produção de oxigênio, consequentemente, está sendo desfavorecida.
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Figura 8 Curvas de polarização obtidas utilizando um eletrodo de BDD em Na2SO4 1 x 10-5 M com e sem adição de AO; sob
agitação; ɵ = 25°C.

A Figura 9 mostra as curvas de polarização do eletrodo de diamante dopado com boro
(DDB/Nb) com 1 x 10-4 M Na2SO4 para adições de 1, 2 e 3 mL de ácido oxálico (AO), em
aproximadamente 25 °C com velocidade de varredura de 10 mV s-1 e sob agitação. O mesmo
comportamento da Figura 8 pode ser observado, tendo uma leve diminuição da corrente de
oxidação direta do ácido oxálico. Isto é devido ao aumento das espécies de sulfato em
solução, incrementando a condutividade bem como a interação destas espécies com a
superfície do filme de diamante, do que na concentração de 1 x 10-5 M Na2SO4. Nestas
condições experimentais, a produção de espécies oxidantes de persulfato pode ser favorecida
mediante a oxidação direta do íon sulfato na superfície do eletrodo de diamante condutor
(Reação 18).
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Figura 9 Curvas de polarização obtidas utilizando um eletrodo de BDD em Na2SO4 1 x 10-4 M com e sem adição de AO; sob
agitação; ɵ = 25°C.

A Figura 10 mostra as curvas de polarização do eletrodo de diamante dopado com
boro (DDB/Nb) com 1 x 10-3 M Na2SO4 realizando adições de 1, 2 e 3 mL de ácido oxálico
(AO), em aproximadamente 25 °C com velocidade de varredura de 10 mV s-1 e sob agitação.
Como pode ser observado, as curvas estão quase completamente sobrepostas, porém, a curva
correspondente ao eletrólito sem adição de AO apresenta um comportamento um pouco
diferente. Neste último caso, a oxidação do eletrólito (íons sulfato e moléculas de água)
ocorre em potenciais menos positivos bem como em correntes menores. Entretanto, quando o
potencial se torna mais positivo, a oxidação do AO é relativamente mais favorecida na
superfície do eletrodo de BDD do que a oxidação do sulfato.
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Figura 10 Curvas de polarização obtidas utilizando um eletrodo de BDD em Na2SO4 1 x 10-3 M com e sem adição de AO;
sob agitação; ɵ = 25°C.

Por outro lado, observa-se na Figura 11 (curvas de polarização do eletrodo de
diamante dopado com boro (BDD/Nb) com 1 x 10-2 M de Na2SO4 para adições de 1, 2 e 3 mL
de ácido oxálico (AO), em aproximadamente 25 °C com velocidade de varredura de 10 mV s1

e sob agitação) que na presença de AO a reação de evolução de O2 é deslocada para

potenciais mais positivos. Neste caso a degradação do AO acontece por oxidação mediada
pelos radicais SO4•- que são gerados pela ativação eletroquímica do sulfato. Esta ativação
inibe a dissociação da água e, por isso, o início da reação de evolução de oxigênio é deslocado
(CHEN et al., 2018).
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Figura 11 Curvas de polarização obtidas utilizando um eletrodo de BDD em Na2SO4 1 x 10-2 M com e sem adição de AO;
sob agitação; ɵ = 25°C.

Analisando os resultados obtidos de forma geral, em baixas concentrações de sulfato,
um mesmo comportamento é observado quando diferentes concentrações de AO estão
presentes em solução. O AO se oxida preferencialmente na superfície do eletrodo
diretamente, e a produção de ●OH é mínima, ou seja, não há uma quantidade suficiente de
radical ●OH para oxidar o AO (oxidação mediada). Além disso, podemos considerar que, em
baixas concentrações de sulfato em solução, a produção de persulfato na superfície do
eletrodo pode ocorrer. Entretanto, a produção de persulfato mediante oxidação direta do íon
sulfato na superfície do eletrodo (Rea. 18) bem como através da reação dos radicais hidroxilas
com o íon sulfato (Rea. 20) dificulta a oxidação direta do AO, quando aumentamos a
concentração do sulfato em solução.

2SO4 -2 + ●OH →2SO4 -• →S2 O8 -2

(20)

Por outro lado, as afirmações desenvolvidas a partir das medidas eletroquímicas
podem também ser avaliadas mediante o monitoramento da produção de radicais hidroxilas
sob as condições experimentais estudadas previamente. Os radicais hidroxilas formados por
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dissociação da água nos eletrodos (Rea. 19) podem ser detectados indiretamente usando
medidas de espectrofometria no intervalo de UV-visível.
A técnica indireta para a detecção de baixas concentrações de radicais hidroxila é
realizada atraindo esses radicais através de uma reação de adição (spin trapping, termo usado
em inglês para este tipo de procedimento de sequestro químico) para produzir um radical mais
estável (aduto). Neste trabalho, o p-nitroso-dimetilanilina (RNO) foi utilizada como espécie
química para favorecer o sequestro químico dos radicais hidroxila (Rea. 21).

(21)

O uso deste sequestrante químico é particularmente vantajoso, porque nessas
condições de concentração e pH, o RNO é eletroquimicamente inativo. Além disso, a reação
de adição ocorre a uma constante de velocidade muito alta (1,3 × 1010 M-1s-1)
(COMNINELLIS, 1994; FIERRO et al., 2011) e, portanto, é muito seletiva. A Figura 12
mostra as mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa 1 × 105 M de Na2SO4
durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente
de 3,5 × 10-2 A cm-2. Podemos observar que o RNO está sendo convertido lentamente no
aduto desejado (Rea. 21), indicando que ocorre uma significativa produção de ●OH na
superfície do eletrodo de diamante sob as condições experimentais selecionadas e,
consequentemente, o radical ●OH reage com o RNO para formar o aduto, o que provoca a
diminuição da cor característica da solução. O comportamento é semelhante à perda de
absorbância do RNO no eletrodo de SnO2 reportado na literatura (COMNINELLIS, 1994).
Isso confirma que o RNO forma o aduto que diminui a absorbância, assim a absorbância decai
lentamente e, nenhum outro pico foi observado até 240 minutos, sendo um indicativo de que o
RNO não está sendo oxidado pelos radicais hidroxila nem por outra espécie oxidante em
solução.
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Figura 12 Mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa de Na2SO4 1 × 10-5 M durante a oxidação
eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2.

A Figura 13 mostra as mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa 1
× 10-4 M de Na2SO4 durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma
densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2. Podemos observar que o comportamento é
semelhante ao experimento quando a concentração de sulfato em solução foi de 1 × 10-5 M
(Fig. 12), porém o decaimento é um pouco mais rápido. Cabe ressaltar que nestas condições
experimentais, também não é observado nenhum outro pico significativo até 210 minutos no
espectro de absorbância, o que confirma novamente que o RNO sequestra os radicais
hidroxila produzidos pela oxidação das moléculas de água no eletrodo de diamante condutor,
sem ser convertido em outros intermediários.

Absorbância
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Figura 13 Mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa de Na2SO4 1 × 10-4 M durante a oxidação
eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2.

A Figura 14 mostra as mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa 1
× 10-3 M de Na2SO4 durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma
densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2. Podemos observar que o comportamento é
semelhante as Figuras 12 e 13, porém, o decaimento é ainda mais rápido, e não é observado
nenhum outro pico de absorbância significativa, o que seria um indicativo de intermediários
da oxidação do RNO até 210 minutos.
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Figura 14 Mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa de Na2SO4 1 × 10-3 M durante a oxidação
eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2.

Por outro lado, um efeito interessante é observado na Figura 15, com as mudanças do
espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa 1 × 10-2 M de Na2SO4 durante a oxidação
eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A
cm-2. Observa-se que o decaimento da absorbância do RNO é bem mais rápido que nas
menores concentrações de sulfato em solução, indicando que há uma maior produção do
radical hidroxila. Além disso, após 60 minutos podemos observar (Figura 15), o aparecimento
de dois picos com absorbância abaixo de 440 nm, o que indica que o RNO está sendo
degradado e produzindo intermediários. Ele é oxidado pelo radical sulfato que é produzido
através da reação do radical ●OH com o ânion sulfato presente em solução (Rea. 20), pois
ânions superóxidos ou outros peroxigênios não reagem com o RNO (BENNEDSEN, 2014).
Cabe ressaltar que estes resultados estão em concordância com os comportamentos
observados nas curvas de polarização para as diferentes concentrações de sulfato em solução,
especialmente, o comportamento observado na Figura 15, uma vez que a degradação do AO
foi sugerida como mediada pelos radicais ●OH e persulfato.
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Figura 15 Mudanças do espectro de UV-vis do RNO em solução aquosa de Na2SO4 1 × 10-2 M durante a oxidação
eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2.

A cinética de descoloramento do RNO por radical hidroxila é estabelecida na literatura
(DAGHRIR et al., 2013; GARCÍA-GÓMEZ et al., 2014). Como a velocidade de produção do
radical hidroxila é igual a velocidade de desaparecimento do RNO de acordo com a equação:

V•OH =

d[RNO]
dt

=-k[RNO]

(8)

em que [RNO] é a concentração de RNO, k é a constante de velocidade de reação de primeira
ordem e V•OH é a velocidade de produção do radical hidroxila, podemos acompanhar a
mudança da cinética dessa reação durante a eletrólise de diferentes concentrações de Na2SO4.
Para tanto, devemos integrar a equação anterior como segue:
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ln

C0
=kt
C

(9)

em que C0 é a concentração inicial de RNO, C é a concentração de RNO no tempo t e t é o
tempo de reação. A constante de velocidade da reação k pode ser calculada a partir da
inclinação do gráfico de ln(Co/C) versus t, conforme a Equação 9. Os valores de k (Tabela 3)
para as diferentes concentrações de sulfato de sódio em variadas densidades de corrente, em
aproximadamente 25 °C, foram calculados a partir do coeficiente angular dos gráficos nas
Figuras 16, 17 e 18.
A Figura 16 mostra o efeito da densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2 em
diferentes concentrações de Na2SO4 no descoloramento do RNO. Espera-se que a velocidade
de desaparecimento do RNO siga um modelo cinético de primeira ordem. Entretanto, para as
concentrações de 1 × 10-2 e 1 × 10-4 M de Na2SO4 esse comportamento não é observado, o
que indica que outras espécies químicas estão participando da degradação do RNO. Já para as
concentrações de 1 × 10-3 e 1 × 10-5 M de Na2SO4 é observado que a velocidade de
desaparecimento do RNO segue um modelo cinético de primeira ordem. A constante de
velocidade aparente encontrada para a concentração de 1 × 10-4 M de Na2SO4 foi 1,45 vezes
maior do que para 1 × 10-3 M de Na2SO4. Isto indica que a contribuição da concentração do
Na2SO4 influencia a velocidade do processo de descoloramento do RNO em altas densidades
de corrente até um determinado limite e que concentrações muito acima ou abaixo desse
limite interferem negativamente no mecanismo de formação do aduto entre o RNO e o ●OH.
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Figura 16 Estudo cinético do descoloramento do RNO em soluções aquosas de Na2SO4 com diferentes concentrações
durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-2 A cm-2.

O efeito das diferentes concentrações de Na2SO4 na cinética de descoloramento do
RNO nas densidades de corrente de 3,5 × 10-3 e 3,5 × 10-4 A cm-2 é apresentado nas Figuras
17 e 18. Observa-se que para a densidade de corrente intermediária (3,5 × 10-3 A cm-2),
apenas na concentração de 1 × 10-2 M de Na2SO4, o descoloramento do RNO não segue um
modelo cinético de primeira ordem. A constante de velocidade aparente não segue um padrão
com o aumento da concentração de Na2SO4. A maior taxa de descoloramento do RNO é
observado na concentração de 1 × 10-3 M de Na2SO4, o que é confirmado pelo valor de k
(Tab. 3). Para a menor densidade de corrente (3,5 × 10-4 A cm-2), o branqueamento do RNO
pelo radical hidroxila segue um modelo cinético de primeira ordem para todas as
concentrações de Na2SO4 estudadas. Além disso, observa-se dois comportamentos distintos
para a constante de velocidade aparente. Nas duas maiores concentrações (1 × 10-3 e 1 × 10-2
M de Na2SO4), ela se eleva com o aumento da concentração de Na2SO4. Contudo, as maiores
constantes de velocidade aparente da reação, nesta densidade de corrente, são registradas para
as duas menores concentrações de Na2SO4 (1 × 10-5 e 1 × 10-4 M). Ela segue um
comportamento crescente com o aumento da concentração do eletrólito (Tab. 3). O
comportamento descrito pelo estudo cinético indica que o descoloramento do RNO pelo
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radical hidroxila tanto é afetado pela concentra de Na2SO4 quanto pela densidade de corrente
aplicada. O comportamento observado nesse estudo foi que para a menor densidade de
corrente (3,5 × 10-4 A cm-2) o descoloramento do RNO pelo OH é favorecido para a
concentração de 1 × 10-4 M de Na2SO4, para a densidade de corrente intermediária (3,5 × 10-3
A cm-2) a concentração de 1 × 10-3 M de Na2SO4 foi a melhor e para a maior densidade de
corrente (3,5 × 10-2 A cm-2) a concentração de 1 × 10-4 M de Na2SO4 teve o melhor
desempenho. Isso se deve ao fato que em altas densidades de corrente e concentrações de
Na2SO4 há formação de radicais sulfato que pode degradar o RNO e a evolução O2. Por outro
lado, a formação do radical hidroxila não é favorecida em baixas densidades de corrente.

Figura 17 Estudo cinético do descoloramento do RNO em soluções aquosas de Na2SO4 com diferentes concentrações
durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-3 A cm-2.
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Figura 18 Estudo cinético do descoloramento do RNO em soluções aquosas de Na2SO4 com diferentes concentrações
durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se uma densidade de corrente de 3,5 × 10-4 A cm-2.

Tabela 3 Síntese das constantes de velocidade de primeira ordem dos experimentos de degradação do RNO.

[Na2SO4]/M

k/ min-1

k/ min-1

k/ min-1

3,5 × 10-2 A

R2

3,5 × 10-3 A

R2

3,5 × 10-4 A

R2

(1,78 ± 0,366)×10-2

0,86

(4,99 ± 0,650)×10-4

0,89

(9,14 ± 0,2068)×10-4

0,99

1 x 10

-3

(1,24 ± 0,0586)×10-2

0,99

(3,92 ± 0,0985)×10-3

0,99

(5,78 ± 0,5551)×10-4

0,94

1 x 10

-4

(1,80 ± 0,156)×10-2

0,96

(2,68 ± 0,0519)×10-3

0,99

(3,01 ± 0,148)×10-3

0,99

1 x 10-5

(3,74 ± 0,377)×10-3

0,93

(3,45 ± 0,138)×10-3

0,99

(2,46 ± 0,112)×10-3

0,98

1 x 10-2

[S2O82-]/ M

[S2O82-]/ M

[S2O82-]/ M
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Figura 19 Estudo cinético do descoloramento do RNO em soluções aquosas de Na2SO4 com diferentes concentrações
durante a oxidação eletrocatalítica no ânodo de BDD, aplicando-se para diferentes densidades do corrente.
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7.5 CONCLUSÕES
Os resultados claramente indicaram que a concentração de sulfato em solução é um
parâmetro importante durante a degradação de compostos orgânicos. Quando soluções do
eletrólito em baixa concentração (Na2SO4 = 1 × 10-5 M) permitiam a condutividade necessária
para a passagem da corrente elétrica aplicada para promover a oxidação do ácido oxálico, as
moléculas do composto orgânico eram degradadas diretamente na superfície do eletrodo de
diamante mediante transferência de elétrons. Além disso, a produção de radicais hidroxila não
foi suficiente para promover uma degradação eletroquímica mediada. Estes comportamentos
foram evidenciados pelas curvas de polarização e o monitoramento da formação do aduto
RNO-●OH quando os radicais hidroxila eram produzidos na solução. Por outro lado, quando a
concentração de sulfato era significativamente alta na solução (1 × 10-2 M), a degradação do
ácido oxálico ocorreu por oxidação mediada pelos radicais SO4•-. Esta rota de degradação é
confirmada pelas medidas eletroquímicas e a determinação de radicais hidroxila nas
condições experimentais mencionadas. Finalmente, é importante mencionar que estes
resultados são parcialmente justificados pelos cálculos teóricos desenvolvidos no Capítulo 2.
Isto porque quando em solução as moléculas de água permanecem próximas da superfície do
eletrodo, os radicais hidroxila são produzidos efetivamente, e participam na oxidação do ácido
oxálico, porém, a oxidação direta tem um papel importante nestas condições e os cálculos
teóricos estão em consonância com este mecanismo. Entretanto, os cálculos teóricos foram
obtidos em um solvente, predominantemente de moléculas de água, com condutividade
suficiente para permitir o desenvolvimento das reações eletroquímicas em superfície. Porém,
a quantidade mínima de eletrólito deveria ser considerada, sulfato ou outro eletrólito
dissolvido em água, uma vez que as interações mudam e os cálculos não explicam
completamente as reações paralelas, principalmente, quando a concentração de eletrólito em
solução, é significativamente alta.
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8 CONCLUSÕES GERAIS
As principais conclusões que podemos obter do Capítulo 2 é que a produção
eletroquímica do radical hidroxila tem uma energia de ativação muito baixa e, portanto, a
velocidade da reação deve ser muito rápida. Uma característica intrigante desta primeira
reação é a grande assimetria, o que é incomum para uma reação da esfera externa. Nas
reações subsequentes em que ocorre o desprendimento de átomo de hidrogênio da molécula
de ácido oxálico pelo radical hidroxila, a sequência da reação atinge a barreira de energia
relativamente alta de aproximadamente 0,55 eV; as energias de ativação para as próximas
reações são muito menores. No entanto, a reação global de degradação é exotérmica cerca de
7 eV, o que deve tornar este um caminho muito eficiente. Podemos salientar que os resultados
teóricos são basicamente aplicáveis a qualquer eletrodo inerte, no qual a formação do radical
hidroxila e a degradação do ácido oxálico prosseguem através do mecanismo da esfera
externa, sem adsorção de intermediários.
As principais conclusões que podemos obter do Capítulo 3 são que, os resultados
claramente indicaram que, a concentração de sulfato em solução é um parâmetro importante
durante a degradação de compostos orgânicos. Soluções em concentração baixa do eletrólito
(sulfato de sódio = 1 × 10-5 M) permitiram a condutividade necessária para a passagem da
corrente elétrica aplicada para promover a oxidação do ácido oxálico. Entretanto, as
moléculas do composto orgânico eram degradadas diretamente na superfície do eletrodo de
diamante mediante transferência de elétrons. Além disso, a produção de radicais hidroxila não
foi suficiente para promover uma degradação eletroquímica mediada. Estes comportamentos
foram evidenciados pelas curvas de polarização e o monitoramento da formação do aduto
RNO quando os radicais hidroxila eram produzidos na solução. Por outro lado, quando a
concentração de sulfato era significativamente alta na solução (1 × 10-2 M), a degradação do
ácido oxálico ocorre por oxidação mediada pelos radicais SO4•-. Esta rota de degradação é
confirmada pelas medidas eletroquímicas e a determinação de radicais hidroxila e persulfato
nas condições experimentais mencionadas. Finalmente, é importante mencionar que estes
resultados são parcialmente justificados pelos cálculos teóricos desenvolvidos no Capítulo 2.
Isto porque quando em solução as moléculas de água permanecem próximas da superfície do
eletrodo, os radicais hidroxila são produzidos efetivamente e participam na oxidação do ácido
oxálico, porém, a oxidação direta tem um papel importante nestas condições e os cálculos
teóricos estão em consonância com este mecanismo. Entretanto, os cálculos teóricos foram
obtidos em um solvente, predominantemente de moléculas de água, com condutividade
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suficiente para permitir o desenvolvimento das reações eletroquímicas em superfície. Porém,
a quantidade mínima de eletrólito deveria ser considerada, sulfato ou outro eletrólito
dissolvido em água, uma vez que as interações mudam e os cálculos não explicam
completamente as reações paralelas, principalmente, quando a concentração de eletrólito em
solução é significativamente alta.
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