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RESUMO 

 

Cristiano Klipe. Construção de ânodos dimensionalmente estáveis (DSA) de baixo custo 

utilizando PbO2  

 

No presente trabalho foi realizado um estudo do efeito dos aditivos nos filmes de PbO2 

utilizando Platina e Titânio como substratos. A Platina foi utilizada a fim de eliminar uma 

possível interferência do óxido de titânio, formado conjuntamente ao dióxido de chumbo, 

quando utiliza-se o Titânio como substrato. Foram realizadas medidas de voltametrias cíclicas, 

espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas Mott-Schottky, curvas de Tafel, 

espectroscopia UV-Vis, Difração de Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura com os 

eletrodos de PbO2 sem dopagem e dopados com Fe3+ e F-, além de um material lamelar de óxido 

de vanádio e F-. O estudo demonstrou que deve ser considerado que a área real do eletrodo pode 

variar com a porosidade, levando a conclusões erradas sobre a atividade catalítica do eletrodo 

que é proporcional a densidade de corrente. A incorporação destes aditivos modificou a 

nucleação e crescimento do filme o que acarretou em mudanças na morfologia e 

consequentemente na área dos materiais. Também verificou-se neste trabalho que os aditivos 

não modificaram as propriedades semicondutoras do PbO2, contrariamente ao que é reportado 

em outros trabalhos. No entanto, no estudo com o substrato de Titânio foi constatado a 

ocorrência de diferenças nas inclinações das curvas Mott-Schottky, indicando alterações nos 

parâmetros eletrônicos do TiO2. Assim, é sugerido que as modificações nas propriedades 

eletrocatalíticas dos eletrodos com aditivos podem ser devido à mudanças morfológicas, 

possivelmente adsorção dos mesmos no eletrodo, causando modificações superficiais, ou ainda 

alterações nas propriedades eletrônicas do filme de TiO2. Ainda, foi demonstrado neste estudo 

que a deposição do PbO2 sobre o titânio, ocorre em orientações cristalográficas específicas, 

como já reportado na literatura. Desta forma, fica compreendido e demonstrado a real 

necessidade da camada intermediária, entre o substrato de titânio e o filme de PbO2 para o total 

recobrimento do substrato 

 

Palavras-Chave: Aditivos, Ânodos Dimensionalmente Estáveis, eletrodeposição, PbO2; 

atividade eletrocatalítica  
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ABSTRACT 

Cristiano Klipe. Fabrication of dimensionally stable anodes (DSA) with low cost using PbO2. 

 

In the present study, an investigation was made about the effects of additives on PbO2 films 

using Platinum and Titanium as substrates. Platinum was used in order to eliminate a possible 

Titanium oxide interference, which is formed together Lead dioxide when Titanium is used as 

substrate. There were performed Cyclic Voltammetry, Electrochemical Impedance 

Spectroscopy, Mott-Schottky curves, Tafel curves, UV-Vis spectroscopy, X-Ray Diffraction, 

and Scanning Electron Microscopy experiments on PbO2 electrodes with and without Fe3+ and 

F- doping, besides a lamellar material of vanadium oxide and F-. The study demonstrated that 

should be considered that the real surface area of the electrode may change with the porosity 

leading to wrong conclusions about catalytic activity of the electrode, which is proportional to 

current density. The incorporation of these additives modified film nucleation and growth, 

which led to changes on morphology and consequently modifies materials area. In this paper, 

it could be verified the additives don’t change PbO2 semiconducting properties, in contrast to 

other reports. However, in experiments using Titanium as substrate, it was observed the 

occurrence of different inclinations on Mott-Schottky curves, showing the electronic 

parameters of TiO2 was changed. Thus, it was proposed that additives could be causing 

modification on electronic properties of Titanium dioxide film, that is present when Titanium 

is used as substrate. In this way, it is suggested that modifications on electrocatalytic properties 

of the electrode with additives could be caused by morphological changes and, possibly, by 

adsorption of additives to the electrode, which can cause surface modifications, or changes on 

electronic properties of TiO2 film. Furthermore, it was demonstrated that PbO2 deposition on 

Titanium occurs in specific crystallographic orientations, as already cited by literature. Thus, 

the actual need of forming an intermediate layer between Titanium substrate and PbO2 film for 

covering the entire substrate was understood and demonstrated. 

 

Keywords: Additives; dimensionally stable anodes; electrodeposition; PbO2; electrocatalytic 

activity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe um grande interesse nos Ânodos Dimensionalmente Estáveis (DSAs) devido às 

suas diversas aplicações. A utilização destes eletrodos vai desde a produção industrial de gás 

cloro1, aplicações em supercapacitores1, passando pela produção de ozônio2, até aplicações 

mais recentes, como por exemplo, na degradação de compostos orgânicos poluentes presentes 

em efluentes industriais.1,3  

Esses eletrodos possuem uma elevada atividade catalítica e ainda apresentam boa 

resistência mecânica, o que torna longo o tempo de vida útil para os mesmos. Na produção dos 

DSAs, utiliza-se como substrato um suporte metálico, geralmente o titânio, sobre o qual é 

depositado uma mistura de óxidos. Os eletrodos utilizados atualmente nas indústrias, são 

formados, em geral, pela mistura dos óxidos de rutênio e titânio. Neste caso, o dióxido de 

rutênio é o responsável pela atividade catalítica do eletrodo e o dióxido de titânio pela 

estabilidade mecânica do mesmo.1 

Para esses eletrodos utiliza-se em geral o titânio como substrato, pois ele apresenta uma 

boa resistência à corrosão, mesmo em potenciais elevados, devido à formação de uma camada 

de óxido sobre a sua superfície. Entretanto, esta camada é altamente resistiva à passagem de 

corrente na direção anódica, praticamente bloqueando o eletrodo quando atinge uma espessura 

da ordem de nanômetros 4. Por isso, é importante o tratamento prévio do substrato para eliminar 

a camada de óxido previamente existente. Também, em alguns casos, é utilizada uma camada 

intermediária entre o titânio e o óxido eletroativo, geralmente constituída de metal nobre ou 

uma mistura de óxidos condutivos. Embora a função desta camada intermediária não esteja 

completamente estabelecida na literatura, acredita-se que ela impede o crescimento do óxido 

de titânio e melhora a aderência do óxido eletroativo ao substrato.4,5 

Considerando o elevado custo do rutênio, materiais alternativos têm sido o objeto de 

vários estudos, visando a produção de Ânodos Dimensionalmente Estáveis com boas 

propriedades eletrocatalíticas e menor custo4,6. 

Dentre os materiais estudados para a produção destes eletrodos, destaca-se o dióxido de 

chumbo (PbO2). Ele apresenta diversas características que o tornam um material promissor para 

a produção de DSAs. Destas características podemos destacar o elevado sobrepotencial para a 

reação de desprendimento de oxigênio, estabilidade em baixos valores de pH, condutividade 

elevada e baixo valor comercial5,7,8. No entanto, sempre que está trabalhando com compostos 

de chumbo, surge a preocupação com a liberação do íon tóxico Pb2+ em solução. Entretanto já 



 
 

2 

 

é conhecido que os filmes de PbO2 possuem uma boa estabilidade, principalmente sobre a 

platina com a liberação de quantidades muito pequenas de íons Pb2+ em solução7. Contudo, os 

depósitos de PbO2 diretamente sobre o titânio, possuem o inconveniente de apresentarem baixa 

aderência e baixa condutividade4,5. Assim, de modo geral os estudos que utilizam o titânio como 

substrato buscam métodos de pré tratamento do mesmo, assim como introdução de camadas 

intermediárias que propiciem a formação de filmes estáveis com baixos índices de liberação de 

íons Pb2+ na solução7.   

A forma utilizada para a eletrodeposição do filme de PbO2, tem sido o objetivo de 

muitos trabalhos de pesquisa. Parâmetros experimentais utilizados na produção do eletrodo, tais 

como solução de deposição, técnica eletroquímica utilizada, temperatura, podem dar origem a 

materiais com diferentes fases cristalinas e diferentes morfologias. Assim o estudo da 

eletrodeposição do PbO2 torna-se bastante importante tanto do ponto de vista prático, quanto 

fundamental para melhor compreensão da relação entre os parâmetros utilizados e as 

características morfológicas, estruturais e eletrônicas do filme produzido4-6.  

Um parâmetro muito estudado na produção destes filmes é a utilização de diferentes 

substâncias no meio de deposição visando a dopagem do filme produzido7,9-13. No entanto, esses 

trabalhos não deixam claro se realmente ocorre a dopagem do filme de PbO2 ou se esses 

materiais provocam uma modificação na estrutura do substrato, ou mesmo na morfologia e/ou 

superfície do filme produzido, e que o torna mais eficiente para determinadas aplicações. 

Percebe-se que muitos desses trabalhos são feitos utilizando o titânio como substrato e sabe-se 

que durante a produção do filme de PbO2 ocorre, conjuntamente, a formação de uma fina 

camada de dióxido de titânio. Com isso, surge a indagação: será que esses aditivos não estão 

provocando a dopagem deste filme de dióxido de titânio em vez da dopagem do PbO2, ou até 

mesmo apenas uma modificação na morfologia ou estado superficial do filme formado.  

No presente trabalho, o efeito da incorporação de íons na solução de eletrodeposição de 

PbO2 foi estudado utilizando como substratos eletrodos de platina e titânio. Foram realizados 

experimentos de voltametria cíclica, espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas de 

Mott-Schottky, curvas de Tafel, além de medidas de espectroscopia UV-Vis, difração de Raios 

X e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para os eletrodos de PbO2 preparados sem a 

presença de aditivos e também com os diferentes aditivos sobre os dois materiais empregados 

como substrato, a fim de verificar possível influência dos aditivos nas características 

eletrônicas, estruturais e/ou morfológicas dos filmes de PbO2, além de uma comparação entre 

os eletrodos confeccionados sobre os diferentes substratos.   
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS  

 

Compreender o efeito da adição de alguns íons aditivos na produção de Ânodos 

Dimensionalmente Estáveis de dióxido de chumbo, além de realizar um comparativo entre os 

resultados obtidos para os filmes de PbO2 suportados nos substratos de platina e titânio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Produção de eletrodo de PbO2 sobre o substrato de platina com diversos íons aditivos, 

verificando algumas características eletroquímicas e escolha dos filmes a serem estudados em 

maior número de caracterizações; 

Verificar o efeito dos aditivos Fe3+/F- e também da adição de um material lamelar de 

óxido de vanádio, juntamente ao fluoreto na produção de filmes de PbO2 eletrodepositados em 

platina, a partir de soluções de ácido nítrico e nitrato de chumbo em suas características 

eletrônica, morfológica e estrutural; 

Confeccionar eletrodo de PbO2 produzido a partir de metanossulfonato de chumbo e 

ácido metanossulfônico em substrato de platina e realizar a caracterização do filme produzido. 

Confeccionar também eletrodos de PbO2 no substrato de titânio com os aditivos  

Fe3+/F-, além de eletrodos com a adição do material lamelar de óxido de vanádio juntamente 

com o fluoreto, a partir de uma solução ácida de nitrato de chumbo, e caracterizar esses filmes 

produzidos.  

Produzir e caracterizar um eletrodo de PbO2 a partir de solução de metanossulfonato de 

chumbo e ácido metanossulfônico no substrato de titânio.  

Ainda estabelecer um comparativo entre as características dos eletrodos produzidos 

sobre os diferentes substratos estudados. 

Buscar a compreensão da real função da camada intermediária, geralmente empregada,  

entre o substrato de titânio e filme PbO2.   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

Os Ânodos Dimensionalmente Estáveis (ADEs), frequentemente denominado pela sigla 

DASs, originada a partir do termo em inglês “Dimensionally Stable Anodes”, surgiram em 

1960, quando Henri Beer inventou um eletrodo de titânio coberto com óxidos metálicos14. Esses 

eletrodos surgiram com a proposição de aplicações na indústria de cloro-soda, que utilizava até 

então, eletrodos de grafite. Os ânodos de grafite sofriam corrosão durante a produção de cloro-

soda, o que acabava gerando perda de resistência mecânica e com isso liberação de impurezas 

e perda de formato, tornando necessária a sua substituição. O procedimento de troca do eletrodo 

gerava um grande transtorno e perdas econômicas com a necessidade de interrupção da 

produção14. 

O surgimento dos Ânodos Dimensinalmente Estáveis foi um fato revolucionário na 

indústria de produção de cloro, uma vez que este eletrodo é capaz de transportar elevada 

densidade de corrente por períodos de tempo prolongados sem ser consumido e 

consequentemente sem mudar as suas dimensões geométricas. Além disso, esse eletrodo ainda 

possui uma alta atividade catalítica para a produção do gás cloro. Na década de 70 a utilização 

destes eletrodos já representavam uma economia de cerca de 20% de energia para a indústria 

de cloro e soda14. 

Estes eletrodos utilizados atualmente na indústria, consistem basicamente de um 

substrato de titânio coberto por uma mistura de óxidos de rutênio e titânio1,14 . Eles apresentam 

uma alta atividade catalítica, que está associada ao óxido de rutênio e boa resistência mecânica, 

que está ligada ao óxido de titânio. Essa boa resistência mecânica do eletrodo é muito 

importante tendo em vista o aumento do tempo de vida útil do mesmo e consequentemente uma 

diminuição nos custos de manutenção das celas industriais1,14  

A utilização do titânio como substrato tornou possível a produção de eletrodos com 

diferentes formatos geométricos. Isso possibilitou a produção de eletrodos com formatos que 

permitem a liberação do gás cloro, produzido na sua superfície, de modo a evitar o bloqueio da 

mesma. Esse fato fez com que a queda ôhmica causada pelo bloqueio do eletrodo com as bolhas 

de Cl2 fosse diminuída consideravelmente1. 

Além disso, o titânio é um material que apresenta uma elevada resistência à corrosão, 

mesmo em potenciais mais elevados. Essa resistência à corrosão é devida a formação de uma 

fina camada de óxido de titânio (da ordem de nanômetros), em sua superfície, que o protege. 

Esta camada forma-se facilmente na superfície do metal quando este fica exposto a soluções 
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aquosas ou até mesmo, exposto ao ar15. Entretanto, essa camada é praticamente isolante e por 

isso impede a utilização do titânio diretamente como material anódico, fazendo-se necessário a 

modificação da superfície do mesmo, com a associação a outros materiais, para a sua utilização 

como ânodo4. 

A presença dessa fina camada isolante de óxido, torna importante o tratamento prévio 

do substrato, promovendo a retirada dessa camada de óxido antes da confecção do eletrodo. 

Nesse ponto é aberto uma gama de possibilidade de trabalho, onde algumas pesquisas buscam 

a melhora no processo de tratamento do metal5.  

Existem diferentes maneiras para promover o tratamento da superfície do titânio, que 

são os denominados polimentos mecânico, químico, térmico e eletroquímico (ou 

eletropolimento). O polimento mecânico pode originar uma superfície bastante plana e lisa, 

porém é um método que demanda bastante trabalho e considerável consumo de tempo. Já o 

polimento térmico requer tratamento térmico em alto vácuo, além da necessidade de um 

rigoroso processo de limpeza das amostras antes desse tratamento. Os métodos de tratamento 

químicos utilizam-se de soluções ácidas geralmente contendo ácido fluorídrico. Com o 

eletropolimento é possível promover a limpeza, alisamento e brilho da superfície de metal 

através da utilização de uma solução iônica e a aplicação de potencial ou corrente elétrica16.   

Este último método, o eletropolimento, é um processo eletrolítico que consiste 

basicamente na remoção eletroquímica de metal da superfície da peça tratada (dissolução) em 

um sistema iônico, através da aplicação de potencial ou corrente elétrica. Neste procedimento 

o metal a ser tratado é ligado ao polo positivo de uma fonte de energia de corrente contínua. 

Outro eletrodo é conectado ao polo negativo da fonte, apenas para completar o circuito elétrico. 

Considerando que os metais a nível microscópio possuem rugosidade, constituída de picos e 

vales, o eletropolimento consiste no consumo de metal de forma preferencial nos picos da 

superfície, promovendo um nivelamento e alisamento do perfil microscópico17. O diagrama 

esquemático desse procedimento pode ser observado na Figura 1.  
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Figura 1: Diagrama esquemático do procedimento de eletropolimento. Fonte: 

http://www.grupohumma.com.br/biblioteca/guia_do_eletropolimento.pdf 

 

 

Na literatura existem trabalhos que utilizam-se dos diferentes métodos para o tratamento 

do titânio. Marsh e Gorse18 utilizaram apenas tratamento mecânico com lixas de carbeto de 

silício seguidas por polimento com diamante com tamanhos de partículas de 3 µm e 1µm para 

obter uma superfície altamente espelhada18. Blackwood et al19, assim como Blackwood e 

Peter20, também utilizaram apenas o polimento mecânico com alumina para a retirada do óxido 

e obtenção de uma superfície lisa, espelhada.  

Sakout e Gorse21 realizaram o tratamento do titânio pelo método químico. Nesse 

tratamento foi utilizado uma solução de ácido fluorídrico 25% e ácido nítrico 75%. O titânio 

foi imerso na mistura de soluções de HF e HNO3 durante o período de 10 s e posteriormente 

foi enxaguado com água destilada.  

Outros autores utilizam o polimento eletroquímico (eletropolimento) para o tratamento 

da superfície do titânio. Mizushima22 realizou a limpeza do titânio através deste método 

utilizando um eletrólito que consistiu de 16 partes de H2SO4 95%, 3 partes de HF 46% e 1 parte 

de H2O. Com essa limpeza foi possível a eliminação de riscos do metal, retirada de materiais 

estranhos resultando em uma superfície limpa e lisa. Só então, o metal foi enxaguado com água 

destilada e seco22.   
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Tajima et al23 também utilizaram o método eletroquímico para o tratamento das placas 

de titânio. Entretanto, neste trabalho o procedimento foi realizado em uma solução não aquosa, 

composta de álcool etílico (700 mL L-1), álcool isopropílico (300 mL L-1), cloreto de alumínio 

(60 g L-1) e cloreto de zinco (250 g L-1).  

Ainda outros autores sugerem a utilização dos diferentes métodos de tratamento do 

titânio de forma associada. Ammar e Kamal24 em sua pesquisa utilizaram para a limpeza do 

titânio o polimento mecânico, associado ao tratamento químico que consistiu da imersão em 

uma solução composta de 4 partes de HNO3 (65%), 1 parte de HF (40%) e 5 partes de água, 

seguido pelo enxague em água destilada quente. 

Choi et al25 também utilizaram polimento mecânico com alumina, associado ao 

tratamento químico com uma solução constituída de 50 mL de ácido nítrico, misturado a 30 mL 

de ácido acético glacial e 30 mL de ácido fluorídrico. Após o tratamento químico as placas de 

titânio foram ainda enxaguadas com álcool isopropílico e acetona e posteriormente secas em 

50°C durante 1 hora.  

Wiesler et al25, utilizaram em sua pesquisa a junção dos três métodos de polimento do 

titânio. Inicialmente as placas de titânio foram polidas mecanicamente, seguido pelo polimento 

eletroquímico em meio de ácido perclórico, metanol, etileno glicol e éter monobutílico. 

Posteriormente, ainda as placas foram submetidas a um tratamento químico constituído de uma 

mistura de solução de HF:e HNO3 (2% e 4%).   

Em seu trabalho Mahé e Devilliers27 fizeram a preparação do titânio em duas etapas, 

sendo que a primeira consistiu de um polimento mecânico com lixa de carbeto de silício de 

grana 600 e 4000, seguido pelo enxague com metanol em banho ultrassônico. A segunda etapa 

do tratamento realizado por Mahé e Devilliers consistiu de um polimento eletroquímico em 

meio de metanol (540 mL), n-butanol (350 mL) e ácido perclórico (60 mL) em temperaturas 

extremamente baixas, da ordem entre -20 e 0°C. A placa de titânio a ser eletropolida foi 

utilizada como eletrodo de trabalho, sendo conectado a extremidade anódica da fonte. Uma 

folha de platina foi utilizada como contra eletrodo sendo conectada a extremidade catódica da 

fonte de corrente contínua. O procedimento foi realizado aplicando um potencial de 20 V entre 

os eletrodos 

Fazendo um comparativo nesse trabalho Mahé e Devilliers27 realizaram o tratamento de 

algumas amostras a partir do polimento mecânico com lixas, seguido apenas por um tratamento 

com alumina com tamanhos de partículas de 5; 1; 0,1 e 0,05 µm. Neste trabalho Mahé e 

Devilliers verificam que as amostras que passaram pelo processo de eletropolimento não 
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apresentaram riscos e os parâmetros de rugosidade foram menores do que o das amostras 

polidas apenas pelo processo mecânico27.    

Antonini15 estudou o efeito de alguns parâmetros no processo de eletropolimento de 

titânio, visando o controle morfológico das placas eletropolidas. Nesse estudo Antonini variou 

a densidade de corrente utilizada no eletropolimento, o tempo empregado e a temperatura em 

que o procedimento foi realizado. Antes de serem eletropolidas, as placas de titânio foram 

submetidas à um ataque químico durante 15 segundos, em uma solução composta de 10 mL de 

ácido fluorídrico, 5 mL de ácido nítrico e 85 mL de água. Esse ataque ácido teve o intuito de 

revelar a microestrutura da placa de titânio. As amostras então, passaram por um polimento 

mecânico inicialmente com lixas de carbeto de silício de grana 120 até 600 para posteriormente 

serem eletropolidas15. 

Para o eletropolimento, Antonini15 utilizou uma solução constituída de 60% de ácido 

sulfúrico, 30% de ácido fluorídrico e 10 % de glicerina. Como cátodo foram utilizados dois fios 

de platina, e as placas a serem eletropolidas foram empregadas como ânodos. Uma fonte de 

corrente contínua foi utilizada para aplicar a densidade de corrente desejada. Antonini verificou 

que a densidade de corrente e tempo de eletropolimento influenciam diretamente na textura do 

material obtido. Também percebeu-se que nesse processo ocorre uma competição entre a 

dissolução anódica (eletropolimento) e a formação de óxido de titânio. O emprego de 

densidades de correntes e tempos de eletropolimento maiores, favorece a formação de óxido, 

enquanto que densidades de correntes menores o processo de dissolução anódica é favorecido15. 

Dentre as densidades de corrente avaliadas em seu trabalho, Antonini15 verificou que o 

valor de 0,19 A cm-2, à temperatura de 8°C e no tempo de 8 minutos apresentou bons resultados, 

dando origem a filmes com rugosidade em escala nanometrica, aparentemente sem a formação 

de óxido15.   

No entanto, como é difícil evitar a formação do óxido de titânio sobre a superfície do 

mesmo, grande parte dos autores, em suas pesquisas, já provocam a formação do mesmo, na 

tentativa de obter superfícies mais controladas e reprodutíveis. Portanto, a comparação dos 

diferentes métodos de tratamento do titânio não é uma tarefa simples e é necessário analisar 

cuidadosamente todo o procedimento de tratamento. 

As aplicações dos Ânodos Dimensionalmente Estáveis não se limitam apenas à indústria 

de cloro-soda. Ao longo do tempo outras aplicações para estes eletrodos foram surgindo. Kim 

e Kim28 estudaram a utilização do óxido de rutênio para aplicações em supercapacitores, tendo 

em vista as características do óxido de rutênio tais como, sua capacitância específica, longo 
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tempo de vida útil, alta condutividade e reversibilidade eletroquímica28. Para esse tipo de 

aplicação relacionada à estocagem de energia é importante uma elevada área superficial, e os 

ânodos dimensionalmente estáveis possuem uma área consideravelmente elevada já que são 

constituídos de um pó comprimido sobre um substrato metálico1.  

Silva e Santana2, investigaram a utilização da eletroquímica com um método 

ambientalmente correto para a produção de ozônio. Dentre os materiais investigados como 

ânodo para esta finalidade estavam os ADEs2. 

Outra aplicação para os eletrodos ADEs que vem se destacando é a oxidação/degradação 

de compostos orgânicos poluentes, como forma de remediação ambiental. Este cenário de 

remediação ambiental, ganha destaque visto as grande necessidade em encontrar formas de 

remediar a poluição causada pelas necessidades da vida moderna Neste contexto, a 

eletroquímica se destaca, visto que não utiliza-se de outros compostos poluentes para um 

método de remediação, fazendo uso apenas da fonte energia elétrica29. 

A degradação de poluentes orgânicos por meios eletroquímicos pode ocorrer por dois 

diferentes métodos. Pelo método de oxidação direta, o radical OH· gerado na superfície do 

eletrodo reage diretamente com o poluente orgânico, oxidando-o. Já na oxidação indireta são 

formadas espécies fortemente oxidantes, tais como hipocloritos, gás cloro, peróxido de 

hidrogênio, e ozônio, que reagem com o poluente orgânico1,29.  

Considerando a grande quantidade de possibilidades de aplicações destes eletrodos e o 

fato de os ADEs formados por óxidos de rutênio e titânio serem bastante eficientes para algumas 

aplicações industriais, como a produção de gás cloro por exemplo, estes passaram a ser o tema 

de pesquisa de vários estudos. No entanto, existem também algumas desvantagens atreladas a 

este material, tais como o custo não muito atrativo relacionado ao rutênio. Além disso, esse 

ADE composto por rutênio não possui estabilidade muito satisfatória em meios de sulfatos. Por 

isso o seu uso não é viável nesse meio, devido ao elevado desgaste do eletrodo14.  

Diante desse impasse, muitas pesquisas vêm sendo realizadas buscando o 

desenvolvimento de ADEs de baixo custo, com boa eficiência para as demais aplicações, além 

da produção de gás cloro.  

Dentre os materiais estudados para a produção de eletrodos ADEs de baixo custo 

destaca-se o dióxido de chumbo (PbO2), devido às diversas características que esse material 

apresenta, e que fazem dele um candidato promissor para a produção de ânodos com aplicações 

industriais. Entre as características apresentadas por esse eletrodo destacamos a sua elevada 

condutividade, até mesmo comparada a dos metais, uma característica de grande importância 



 
 

10 

 

para materiais a serem utilizados como eletrodo. O PbO2 também possui uma boa estabilidade 

química em meios ácidos, o que pode ser importante em aplicações de degradação de poluentes, 

já que estes podem estar nos mais variados meios. Esse material também é estável quando 

submetido a potenciais mais anódicos, por possuir um sobrepotencial mais elevado para a 

reação de desprendimento de oxigênio. Ainda outra grande vantagem apresentada por ele é o 

baixo valor comercial, o que pode gerar vantagens econômicas do ponto de vista industrial 5,7,8.  

Também, vale a pena destacar que, o dióxido de chumbo é um material muito 

interessante para ser estudado do ponto de vista fundamental, tendo em vista que a variação no 

modo de preparo do PbO2 pode dar origem a materiais com diferentes características estruturais, 

morfológicas e diferentes atividades catalíticas. Assim, o estudo deste material pode contribuir 

para um entendimento fundamental das relações entre os parâmetros utilizados na preparação 

dos filmes e as propriedades apresentadas por eles5.  

O dióxido de chumbo pode apresentar duas fases estruturais bem definidas, sendo uma 

delas a fase alfa (α-PbO2), que possui estrutura ortorrômbica columbita, e a fase beta (β-PbO2) 

que possui uma estrutura tetragonal rutila. Tanto na forma estrutural ortorrômbica, como na 

forma rutila o íon Pb4+ encontra-se no centro de um octaedro distorcido. Na fase ortorrômbica 

esses octaedros se empacotam em faces não opostas, em um formato zig-zag. Já na fase rutila 

os octaedros se empacotam em faces opostas, portanto dando origem à formação de uma cadeia 

linear. Os modos de empacotamento do PbO2 podem ser observado na Figura 25.  
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Figura 2: Estrutura do α-PbO2 e β-PbO2. Fonte: Li et al, 2011 

 

 

O PbO2 é um semicondutor do tipo n com elevada condutividade. Conforme Mindt30 a 

banda de condução do PbO2 é formada pelos níveis 6s do Pb4+ e a banda de valência pelos 

níveis 2p do O2-. A presença de elétrons livres no PbO2 pode ser devido à incorporação de 

hidrogênio no semicondutor, à presença de outras impurezas e também pelo fato da não 

estequiometria desse composto. Essa faixa não estequiométrica do PbO2 já é conhecida na 

literatura e é atribuída a presença de chumbo intersticial, ou à vacâncias de oxigênio30.   

Em geral, os trabalhos que tem por objetivo a confecção de ânodos dimensionalmente 

estáveis de PbO2 produzem este material a partir do método de eletrodeposição. A 

eletrodeposição do dióxido de chumbo pode ocorrer em meios ácidos, tais como ácido nítrico, 

ácido perclórico e ácido metanossulfônico. Neste caso a reação global que ocorre é escrita da 

seguinte forma5:  

 
(i) 
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Em meio básico o PbO2 também pode ser formado a partir de solução de acetato de 

chumbo na presença de um hidróxido de sódio ou potássio. A reação de formação do dióxido 

de chumbo em meio básico pode ser expressa da seguinte forma5: 

 
(ii) 

 

A deposição do PbO2 é amplamente estudada e as etapas que ocorrem durante a 

deposição, ou seja, o mecanismo proposto por Velichenko et al31,32 e que até o momento tem 

sido aceito consiste em três etapas principais. A primeira fase é a formação de oxigênio 

contendo espécies quimissorvidas como OH·. A segunda etapa está relacionada com a interação 

entre essas espécies e o chumbo, formando um intermediário solúvel contendo a espécie Pb3+. 

Então, a terceira etapa ocorre com a oxidação eletroquímica dessa espécie solúvel formando o 

PbO2. Essas etapas podem ser representadas da seguinte forma31-32.  

 
(iii) 

 
(iv) 

 
(v) 

 

Embora os dados experimentais não sejam facilmente correlacionados com cada etapa 

do mecanismo, alguns autores realizaram experimentos com eletrodos de disco rotatório que 

mostraram a formação de um intermediário solúvel de Pb (III)34.  

Visando aplicações industriais desses ânodos, em geral é utilizado o titânio como 

substrato para a eletrodeposição de PbO2. No entanto, a adesão do dióxido de chumbo 

eletrodepositado no titânio não é muito efetiva. Nesse sentido, nos estudos de produção destes 

eletrodos geralmente é realizado um pré-tratamento do substrato, para a retirada da camada 

preexistente de TiO2 e obtenção de superfícies mais reprodutíveis.  

Muitos autores sugerem, além do tratamento do substrato, a introdução de uma camada 

intermediária antes da eletrodeposição do filme. Alguns trabalhos sugerem a deposição de uma 

fina camada de metais nobres, tais como ouro35 ou platina36, entre o substrato e o óxido 

eletroativo. Outros autores sugerem a mistura de óxidos condutivos para a formação dessa 

camada intermediária, tais como TiO2/Ta2O5
37 ou SnO2/Sb2O5

38. Na produção desses eletrodos 

com multicamadas em geral é escolhido um material que possua boa aderência sobre o titânio 

para a constituição da camada inferior e na escolha do material constituinte da camada superior 
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são visados materiais com as propriedades desejadas para a ocorrência da reação de interesse, 

além de possuir estabilidade no meio em que este vai ser utilizado5.   

Já é conhecido que a adesão do filme de PbO2 sobre o substrato, a morfologias dos 

filmes produzidos, a quantidade das fases estrututurais e a atividade catalítica apresentada pelos 

mesmos pode ser influenciada pelo método de pré tratamento da superfície do substrato, o pH 

do banho utilizado na deposição, o tipo do eletrólito utilizado, a concentração de chumbo, o 

valor da densidade de corrente ou potencial empregado na deposição, temperatura do banho 

e/ou regime de transporte de massa5,39.  

Entretanto, apesar de existir um consenso sobre o fato de os parâmetros utilizados 

durante a eletrodeposição influenciarem nas propriedades dos filmes produzidos é muito difícil 

com uma comparação chegar a uma conclusão geral sobre os parâmetros ideais para a 

confecção de um filme para determinada finalidade. Isso porque existe uma quantidade muito 

grande de parâmetros empregados na eletrodeposição e que influenciam levemente nas 

propriedades dos filmes produzidos. Além de que, na maioria dos trabalhos, nem sempre todos 

os parâmetros são controlados, ou então não apresentam dados experimentais que comprovam 

as relações feitas entre parâmetros utilizados na eletrodeposição e as propriedades dos filmes 

produzidos5. 

Sirés et al40 em seu trabalho destacam a fonte de chumbo utilizado para a 

eletrodeposição do filme de β-PbO2. Os autores prepararam filmes nanoestruturados a partir de 

uma solução de metanossulfonato de chumbo e ácido metanossulfônico, visando a degradação 

de poluentes orgânicos. A deposição do PbO2 foi realizada sobre um substrato compósito de 

carbono/éster polivinílico. A eletrodeposição do filme ocorreu em uma densidade de corrente 

de 20 mA cm-2 em 60°C durante 60 minutos. O banho de eletrodeposição foi agitado 

magneticamente durante o período de formação do filme. Segundo os autores, o deposito 

apresentou boa aderência com pequenos tamanhos de partículas da ordem de 20 a 30 nm, além 

de apresentar alta cristalinidade. Os eletrodos produzidos foram empregados na degradação do 

corante alaranjado de metila. A descolorização do corante ocorreu rapidamente e o eletrodo 

mostrou-se estável durante a eletrooxidação40.   

Outro parâmetro que tem sido bastante investigado na eletrodeposição de filmes de 

PbO2 é a dopagem dos mesmo. A utilização desses dopantes é feita com o objetivo de obtenção 

de melhorias nas propriedades dos eletrodos produzidos. Essas melhorias são buscadas na 

adesão do filme sobre o substrato, estabilidade e nas propriedades catalíticas dos mesmos. A 

incorporação desses dopantes ocorre pela adição dos íons no banho de eletrodeposição. Em 
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alguns casos a incorporação destes aditivos atinge altos níveis de dopagem, com a concentração 

dos íons próxima a do chumbo. Por outro lado existem trabalhos em que a adição dos íons 

dopantes ocorre em baixos níveis que podem variar de 0,1 a 10% no depósito5.  

Foi sugerido que em baixos níveis de dopagem, os íons dopantes aumentam a 

quantidade de oxigênio presente na rede cristalina5. Mohd e Pletcher12 sugerem a incorporação 

de íons fluoreto em uma camada inferior de PbO2, tendo por objetivo a melhora na aderência e 

estabilidade do filme. Nesse mesmo trabalho foram incorporados íons Bi3+ e Fe3+ em camadas 

superiores de PbO2 para melhorar as propriedades eletrocatalíticas do filme12.  

Velichenko et al41 realizam um trabalho buscando verificar a influência dos íons Fe3+ e 

F- na eletrodeposição dos filmes de PbO2 sobre platina. A atividade catalítica dos eletrodos foi 

analisada para as reações de evolução de oxigênio e evolução de ozônio. Neste trabalho 

Velichenko e colaboradores verificaram que o Fe3+ e o F- tiveram efeitos diferentes para a 

reação de desprendimento de oxigênio. O fluoreto catalisou o desprendimento de oxigênio, 

enquanto que na presença do aditivo Fe3+ observou-se um efeito contrário. A reação de 

evolução de ozônio foi inibida na presença de fluoreto e catalisada na presença de Fe3+. Na 

presença de ambos os aditivos prevaleceu a catalise da reação de desprendimento de ozônio. 

Também foi verificado a incorporação de maior quantidade de Fe3+ quando o íon fluoreto estava 

presente no banho de deposição.  

Andrade et al10 também produziram eletrodos de Ti/Pt-β-PbO2, puros e na presença dos 

íons dopantes Fe3+, F- e também de forma conjunta com os aditivos Fe3+ e F-. Esses eletrodos 

foram produzidos e testados na oxidação de efluentes industriais simulados contendo o corante 

Azul Reativo 19. As placas de Ti utilizadas para a construção dos eletrodos foram 

primeiramente jateadas e imersas durante 1 min em solução de HCl a quente. Na sequência foi 

eletrodepositada a camada intermediária de platina na temperatura de 65°C. Só então, os filmes 

de PbO2 puros, ou dopados com Fe3+ e/ou F- foram depositados. A deposição dos filmes foi 

realizada com densidade de corrente de 20 mA cm-2, em meio de nitrato de chumbo 

 0,1 mol L-1, HNO3 0,1 mol L-1 e o aditivo lauril sulfato de sódio 0,5 g L-1. Os aditivos foram 

incorporados no banho de eletrodeposição do filme nas concentrações de 0,001 ou  

0,010 mol L-1 para o Fe3+ e 0,03 mol L-1 para o íon F-. Sempre as deposições foram realizadas 

na temperatura de 65°C sob agitação magnética36.  

Neste trabalho Andrade et al10 verificaram um efeito inverso com relação a quantidade 

de íons Fe3+ incorporados no filme na presença do íon F-, comparado ao observado por 

Velichenko et al41. Segundo Velichenko et al41, o íon fluoreto contribuíria para a incorporação 
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do ferro na rede cristalina do filme. Nesse trabalho10 o inverso foi observado, mas este fato foi 

atribuído à uma possível ação de impedimento estérico causado pelo aditivo lauril sulfato de 

sódio, que foi utilizado durante a deposição para melhorar a aderência do filme e a distribuição 

do mesmo sobre o substrato. Nos testes de eletrooxidação dos efluentes simulados, o eletrodo 

dopado com Fe3+ [0,001 mol L-1] e F- [0,03 mol L-1] foi o que apresentou os melhores 

resultados, tendo maior redução do carbono orgânico total, quando comparado aos demais 

eletrodos testados. Assim, verifica-se que a presença do Fe3+ como aditivo catalisa a reação 

oxidação de compostos orgânicos. Contudo no teste de estabilidade o eletrodo sem a presença 

dos dopantes apresentou melhor resultado, tendo uma menor perda de massa quando comprado 

aos eletrodos dopados10.  

Tang e Kong11 em seu trabalho, verificaram o efeito dos aditivos Fe3+, F- / Fe3+ e Bi3+ 

no crescimento dos filmes de PbO2 sobre o substrato de titânio em solução de tetrafluorborato. 

Para a deposição dos filmes o substrato apenas recebeu um tratamento mecânico com lixas de 

grana 320 e 600, seguido de um tratamento químico com ácido oxálico antes da eletrodeposição 

do filme de PbO2. Nesse trabalho os autores sugerem que a atividade e durabilidade dos 

eletrodos depositados em meio de tetrafluorborato são maiores comparadas aos filmes 

depositados a partir do banho de nitrato.  

Estes autores11 também ressaltam uma orientação preferencial dos cristais de PbO2 

sobre alguns planos cristalográficos do titânio. Os autores atribuíram à presença do íon fluoreto, 

o aumento da durabilidade do eletrodo, assim como também a este íon, foi atribuído um 

decréscimo na atividade do eletrodo durante a reação de oxidação do corante alaranjado de 

metila. Por outro lado, a presença tanto do íon Fe3+, assim como como do íon Bi3+, destacando-

se este último, melhoraram a atividade catalítica do material durante a reação de oxidação do 

corante, mas não melhoraram a durabilidade dos eletrodos produzidos11.  

Cao et al42 produziram eletrodos de dióxido de chumbo dopados com o íon fluoreto e 

analisaram a sua eficiência na degradação do 4-clorofenol. As placas de titânio utilizadas como 

substrato neste trabalho foram primeiramente submetidas a um jateamento, seguido por um 

banho ultrassônico. Posteriormente as amostras passaram por um tratamento químico com 

ácido nítrico e outro banho ultrassônico em água deionizada. Antes da eletrodeposição do PbO2, 

o substrato passou por um tratamento térmico após a placa ter sido pintada com uma solução 

contendo SnCl4.5H2O, SbCl3, H2PtCl6.6H2O em uma mistura de isopropanol e ácido 

clorídrico42. Esse método de formação do filme a partir de um tratamento térmico é conhecido 

como método “Pechini”. Quando a solução ácida é aquecida na presença de álcool, uma reação 
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de esterificação ocorre, e os cátions são incorporados na rede polimérica, evitando a perda do 

metal durante a calcinação43. Segundo os autores42 esse procedimento melhora a condutividade 

e evita a passivação do eletrodo durante a deposição do filme de PbO2
42.  

Na sequência o filme de PbO2 foi eletrodepositado em meio de ácido nítrico, nitrato de 

chumbo e fluoreto de sódio, mantendo o banho de deposição em 80°C. Nesse trabalho Cao et 

al42 verificaram que o eletrodo dopado com fluoreto apresentou tempo de vida útil, cerca de 

três vezes maior que o eletrodo sem dopagem. Além disso, nos eletrodos dopados a taxa de 

degradação do 4-clorofenol foi maior que para os eletrodos puros. Cao e colaboradores sugerem 

que a melhora no tempo de vida útil dos eletrodos dopados com fluoreto é devido a estes íons 

entrarem na rede cristalina do PbO2, ocupando os canais de difusão dos átomos de oxigênio até 

o substrato evitando a formação do TiO2 e com isso a passivação do eletrodo42.   

Liu e Liu13 em sua pesquisa confeccionaram eletrodos de dióxido de chumbo 

eletrodepositados sobre titânio utilizando como dopantes os íons F- e Bi3+. As placas utilizadas 

na confecção dos eletrodos foram primeiramente polidas mecanicamente com lixa grossa. Na 

sequência as placas passaram por um tratamento químico com solução a quente de hidróxido 

de sódio e posteriormente em ácido oxálico. Ainda, após o tratamento da superfície, o substrato 

foi pintado com a uma solução constituída de SnCl4. H2O e SbCl3 dissolvida em solução de n-

butanol e ácido clorídrico e então passou por um tratamento térmico até a formação da camada 

intermediária de SnO2 e Sb2O5. Posteriormente foi depositada uma camada de α-PbO2, em meio 

alcalino. Só então a camada superior de β-PbO2 foi depositada a partir de uma solução 

acidificada contendo os dopantes13. 

Os autores13 verificaram que a incorporação do bismuto diminui o tamanho de partícula 

dos ânodos produzidos. Através de dados eletroquímicos verificou-se que a incorporação do 

bismuto aumentou o sobrepotencial para a reação de desprendimento de oxigênio. Também foi 

o eletrodo com Bi3+ que apresentou maior eficiência na reação de oxidação do poluente orto-

nitrofenol13.  

Yang et al44 também realizaram um trabalho de eletrodeposição de filmes de PbO2 

dopados com bismuto sobre o substrato de titânio, buscando verificar o efeito da adição de 

diferentes quantidade de polietilenoglicol. A confecção dos eletrodos empregados neste 

trabalho iniciou com o tratamento mecânico dos substratos de titânio com lixa até grana 1200, 

seguido por um tratamento químico com ácido oxálico na temperatura de 373 K. Antes da 

deposição dos filmes de PbO2 foi depositado uma camada intermediária composta da mistura 

de óxidos de estanho e antimônio. Só então, o filme de PbO2 foi depositado a partir de uma 
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solução composta por Pb(NO3)2 [0,5 mol L-1], HNO3 [0,3 mol L-1], NaF [0,04 mol L-1],  

Bi (NO3)3 [0,04 mol L-1], além das diferentes quantidade de polietilenoglicol, quando a adição 

destes foi avaliada. 

Os autores sugerem neste trabalho44 que a incorporação do polietilenoglicol melhorou 

consideravelmente a morfologia dos eletrodos promovendo a diminuição no tamanho de 

partículas e com isso aumentando a área superficial dos mesmos. A atividade catalítica dos 

eletrodos produzidos, que foi testada com experimentos de degradação do fenol também 

apresentaram melhoras. Ainda, segundo estes autores a realização de testes eletroquímicos 

mostraram que a incorporação dos aditivos deu origem a um potencial de banda plana mais 

negativo e um potencial para a reação de desprendimento de oxigênio mais elevado. Essas 

características aumentam a atividade eletrocatalítica do eletrodo produzido44.  

Neste contexto, verifica-se que muitos autores sugerem que a incorporação de aditivos 

no banho de eletrodeposição melhora consideravelmente as características dos eletrodos para 

determinadas finalidades. Parece existir um consenso que o íon fluoreto melhora a aderência 

do filme sobre o titânio, e que os íons ferro e bismuto contribuem para a melhora na atividade 

catalítica dos eletrodos de PbO2 para a degradação de compostos orgânicos. No entanto, apesar 

de algumas sugestões, não fica bem evidenciado quais são as modificações que esses aditivos 

provocam no eletrodo para que ocorram essas melhorias nas propriedades dos mesmos. 

Também não é bem evidenciado, na literatura, o papel da camada intermediária 

empregada entre o substrato e o material eletroativo. Assim, um estudo comparativo, utilizando 

como substrato um material inerte como a platina e o titânio que forma óxido durante a 

deposição do filme de PbO2, pode contribuir significativamente para melhor compreensão da 

função da camada  intermediária sugerida  por  muitas pesquisas.   
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4. EXPERIMENTAL   

 

4.1 REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

 

 A eletrodeposição dos filmes de PbO2 foi realizada em dois banhos diferentes, sendo 

um constituído por uma solução de Pb(NO3)2 (VETEC, 99,0 %) 0,1 mol L-1 e HNO3 (SYNTH, 

65 %) 1,0 mol L-1 e o segundo constituído por uma solução de metanossulfonato de chumbo, 

((CH3SO3)2Pb) (SIGMA AlDRICH, 50 %) 1,0 mol L-1 e ácido metanossulfônico (CH3SO3H) 

(SIGMA ALDRICH) 0,2 mol L-1. A adição dos agentes dopantes foi realizada apenas no 

primeiro banho de deposição, pela incorporação de sais dos íons correspondentes, e de um 

material lamelar de pentóxido de vanádio, no banho de eletrodeposição. A marca, a respectiva 

pureza e a concentração dos aditivos no banho de deposição são descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Aditivos utilizados durante a eletrodeposição de filmes de PbO2 

Aditivo Marca e pureza Concentração no banho de 

deposição 

Bi(NO3)3.5H2O VETEC, 98 % 0,01 mol L-1 

Ce(NO3)4 a*-------------- 0,01 mol L-1 

Fe(NO3)3. 9H2O VETEC, 98 % 0,001 mol L-1 

V2O5 b*-------------- 0,01 mol L-1 

KF.2H2O SYNTH, 99 % 0,03 mol L-1 

a* A solução de Ce(NO3)4 foi produzida a partir de uma solução de Ce(SO4)2.4H2O e Pb(NO3)2, 

conforme será descrito na sessão 4.2.1.2. 

b* O material V2O5 foi proveniente de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa em materiais da UNICENTRO - LABMAT  

 

 A remoção do filme de PbO2 após cada deposição e caracterização do eletrodo foi feita 

com uma solução, constituída de uma mistura de ácido acético (PERQUIM, 99,7%) 10% e 

H2O2 (NUCLEAR, 32,0-36,5%) 10%. As caracterizações eletroquímicas foram realizadas em 

meio de solução de ácido sulfúrico (QUIMEX, 95,0-98,0%) 0,5 mol L-1. Todas as soluções 

utilizadas no trabalho foram preparadas com água ultra pura (TKA).  
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 As medidas eletroquímicas foram realizadas utilizando uma cela eletroquímica 

convencional de três eletrodos termostatizada com um banho ultratermostato Nova Ética 521 – 

5D. Como eletrodo de trabalho sempre foi utilizado o substrato empregado na preparação do 

eletrodo, ou o eletrodo a ser caracterizado. O substrato de platina era constitído de um disco de 

área geométrica 7,85x10-3 cm2. Também foram depositados filmes de PbO2 sobre placas de 

platina com área geométrica de 1 cm2, para a realização das medidas de difração de Raios X, 

espectroscopia UV-Vis e microscopia eletrônica de varredura. Como substrato de titânio, foi 

utilizado um fio do metal com área geomética de 0,157 cm2. Os filmes de PbO2 sobre titânio 

foram depositados sobre placas de diferentes áreas, para as caracterizações não eletroquímicas.. 

Como eletrodo auxiliar, foi empregado uma placa de platina de área geométrica 2 cm2, para o 

procedimento de eletropolimento das placas de titânio. Nos demais experimentos 

eletroquímicos o contra eletrodo utilizado foi uma haste de carbono grafite de área geometrica 

de aproximadamente 4 cm2 Foi utilizado um eletrodo de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl)  

com solução interna dde KCl [1,0 mol L-1] como eletrodo  de referência. 

 Para o polimento eletroquímico das placas de titânio, foi utilizada uma fonte de corrente 

contínua “Minipa MPL – 3303”. A eletrodeposição dos filmes, assim como as medidas de 

caracterização eletroquímica foram realizadas em um Potenciostato/Galvanostato GAMRY 

Reference 600 ZRA. 

 A caracterização estrutural dos filmes foi realizada por meio da técnica de Difração de 

Raios X (DRX), utilizando um difratômetro modelo D2-Phaser, equipado com fonte de cobre  

(λ = 1,5418 Å) operando a 30 KV e corrente de 10 mA. Todos os dados obtidos pela técnica de 

difração de Raios X foram analisados com o software EVA (V 1.1) e indexados de acordo com 

a ICDD PDF-2 (International Centre for Difration Data – Powder Diffraction File – 2).  

As medidas de espectroscopia UV-Vis foram realizadas com um espectrômetro UV-Vis 

modelo USB 200, equipado com lâmpada de tungstênio-halogênio e silício (UV-Vis,  

350-720 nm) e detector de germânio (NIR, 720-1050 nm) acoplado a fibra óptica e operando 

em modo de reflectância difusa, todos da marca “Ocean Optics”.  

A caracterização morfológica dos eletrodos produzidos foi avaliada por meio da técnica 

de microscopia eletrônica de varredura, em um microscópio modelo Hitachi TM 3000, 

acoplado ao detector SwiftED-3000, usando filamento de tungstênio como fonte de elétrons. 

Para a avaliação da morfologia das placas após o processo de eletropolimento e 

eletrodeposição também foi utilizado um microscópio metalográfico invertido Laborana.   
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4.2 METODOLOGIA 

 

4.2.1. Eletrodos preparados em substato de platina  

 

4.2.1.1 Tratamento do Substrato  

 

Antes de cada eletrodeposição o eletrodo de platina passava por um processo de 

polimento mecânico manual, utilizando lixa de grana 600. Nesse polimento utilizou-se água 

destilada para o resfriamento. Em seguida, o mesmo era imerso em água ultra pura e exposto a 

um banho ultrassônico durante cinco minutos para a desagregação de qualquer partícula de 

impureza gerada durante o polimento mecânico. 

 

4.2.1.2 Deposição dos Filmes  

 

A eletrodeposição dos filmes de PbO2 sobre o substrato de platina foi realizada de modo 

galvanostático, aplicando uma densidade de corrente de 5 mA cm-2 durante os tempo de 300 s, 

600 s e 1200 s. O banho de deposição sempre consistiu de Pb(NO3)2 0,1 mol L-1, HNO3 1,0 

mol.L-1, ou metanossulfonato de chumbo ((CH3SO3)2Pb) 1,0 mol L-1 e ácido metanossulfônico 

(CH3SO3H) 0,2 mol L-1, além dos aditivos que foram investigados.  

A dopagem dos filmes foi realizada com a introdução de diversos íons aditivos, apenas 

no banho de eletrodeposição constituído de Pb(NO3)2 e HNO3. Nessa primeira etapa foi testada 

a incorporação de vários íons aditivos e realizado medidas de voltametria cíclica e impedância 

eletroquímica, nos diferentes tempos de eletrodeposição para verificar os comportamentos de 

cada eletrodo e então escolher algumas combinações de aditivos para serem melhor estudadas 

e caracterizadas. 

Foram confeccionados 10 diferentes eletrodos, sendo 8 na presença de aditivos, e 2 

filmes sem a incorporação de aditivos. Os eletrodos produzidos são organizados na Tabela 2, 

especificando a fonte, a concentração do aditivo empregado e a presença ou ausência do aditivo 

fluoreto na solução de eletrodeposição. No caso dos filmes eletrodepositados na presença do 

íon fluoreto, este foi proveniente do fluoreto de potássio, adicionado na solução de 

eletrodeposição na concentração final de 0,03 mol L-1. 
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Tabela 2: Eletrodos confeccionados sobre o substrato de platina na presença e ausência de 

alguns aditivos.  

Eletrodo Fonte do aditivo Concentração Aditivo Presença Fluoreto 

Pt/PbO2 ---------- ---------- Não 

Pt/Bi-PbO2 Bi(NO3)3.5H2O 0,01 mol L-1 Não 

Pt/Bi-F-PbO2 Bi(NO3)3.5H2O 0,01 mol L-1 Sim 

Pt/Ce-PbO2 Ce(NO3)3 0,01 mol L-1 Não 

Pt/Ce-F-PbO2 Ce(NO3)4 0,01 mol L-1 Sim 

Pt/Fe-PbO2 Fe(NO3)3. 9H2O 0,001 mol L-1 Não 

Pt/Fe-F-PbO2 Fe(NO3)3. 9H2O 0,001 mol L-1 Sim 

Pt/V-PbO2 V2O5 0,01 mol L-1 Não 

Pt/V-F-PbO2 V2O5 0,01 mol L-1 Sim 

Pt/PbO2 (MET) ---------- ---------- Não 

 

 

Para testar a dopagem com o íon Ce4+, dispunhamos apenas de Ce(SO4)2. No entanto, 

quando a solução deste composto entrava em contato com a solução de nitrato de chumbo, 

presente no banho de eletrodeposição, ocorria a formação de um precipitado branco, 

característico da formação de sulfato de chumbo. Para a resolução deste problema foi produzida 

uma solução de Ce(NO3)4 pela mistura de soluções de Ce(SO4)2.4H2O e Pb(NO3)2 até completa 

precipitação do PbSO4 e em quantidades calculadas para que a concentração final de Ce4+ na 

solução de deposição fosse 0,01 mol L-1.  

Outro material testado como aditivo na eletrodeposição do filme de dióxido de chumbo 

foi um óxido de vanádio lamelar (V2O5.nH2O em suspensão coloidal), proveniente de um 

trabalho de pesquisa desenvolvido anteriormente pelo grupo de pesquisa em materiais da 

UNICENTRO, LABMAT. Esse material foi a fonte do aditivo vanádio testado na 

eletrodeposição do filme de PbO2. A quantidade deste material adicionado na solução de 
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deposição foi o equivalente para que a sua concentração final no banho fosse aproximadamente 

0,010 mol L-1. 

A eletrodeposição de todos os filmes, no substrato de platina foi realizada em um 

potenciostato/galvanostato GAMRY Reference 600 ZRA, com uma cela eletroquímica 

convencional de três eletrodos, termostatizada com o banho ultratermostato Nova Ética 521 – 

5D, em 25°C. Nesta etapa o eletrodo de trabalho utilizado foi um disco de platina, de área 

geométtrica 7,85x10-3 cm2, embutido em cola araldite, o contra-eletrodo utilizado foi um bastão 

de grafite de área aproximada 4 cm2. O aparato experimental utilizado na preparação dos filmes 

é apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3: Arranjo experimental para deposição dos filmes de PbO2 e caracterizações 

eletroquímicas 

 

 

4.2.1.3. Voltamentria Cíclica  

 

Após a deposição dos filmes de PbO2, estes eram enxaguados e permaneciam imersos 

em água ultra pura durante 5 minutos para eliminar possível solução residual do banho de 

eletrodeposição. Na sequência, foram realizadas voltametrias cíclicas em meio de H2SO4  

0,5 mol L-1 no intervalo de potenciais entre 0,6 e 1,8 V (vs Ag/AgCl) iniciando e terminando o 
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ciclo em 1,8 V, na velocidade de varredura de 50 mV s-1. As medidas de voltametria cíclica 

foram realizadas, utilizando a cela eletroquímica termostatizada em 25°C.  

 

4.2.1.4. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica  

 

Foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica no mesmo 

sistema utilizado para as voltametrias cíclicas. As medidas foram realizadas no intervalo de 

frequência entre 100000 e 0,5 Hz em modo potenciostático.  

Dois conjuntos de medidas foram realizadas para cada eletrodo. O primeiro conjunto 

consistiu de medidas de impedância com aplicação de diferentes potenciais DC, no intervalo 

de 1,4 V a 1,8 V. Entre cada medida, eram realizados 15 ciclos voltamétricos para reestabelecer 

as condições iniciais do eletrodo. 

O segundo conjunto consistiu de medidas no potencial de 1.8 V realizadas após cada 

ciclo voltamétrico, variando de 0 a 10 ciclos, para avaliar o efeito da porosidade do eletrodo 

sobre as impedâncias. Antes de cada medida de impedância eletroquímica o eletrodo de 

trabalho era mantido em 1,8 V versus o eletrodo de referência por 60 s. Esse procedimento, 

visava a eliminação de qualquer quantidade residual de sulfato, formada a partir das varreduras 

catódicas, que ocorriam a partir da realização do primeiro ciclo voltametrico. 

 

 

4.2.1.5. Curvas Mott-Schottky  

 

 A partir das medidas de voltametria cíclica e espectroscopia de impedância foram 

escolhidos os eletrodos Pt/PbO2, Pt/Fe-F-PbO2, Pt/V-F-PbO2 e Pt/PbO2 – MET depositados 

durante 1200 s, para serem submetidos às demais caracterizações. No mesmo sistema 

experimental utilizado para as medidas de voltametria cíclica e Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE), foram determinadas curvas de Mott-Schottky, que consistem da variação 

da capacitância em uma frequência fixa em função do potencial. As medidas foram realizadas 

na frequência de 10 Hz, por ser a frequência em que o sinal proporcional à capacitância é 

máximo, em uma região de potenciais entre 1,4 e 2,0 V (vs Ag/AgCl) com incrementos de  

0,05 V.  

A equação de Mott-Schottky (1) relaciona a capacidade de carga espacial de um eletrodo 

semicondutor com o seu potencial nas condições de depleção. A extrapolação de 1/C2  0 
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fornece o valor do potencial de banda plana ( FBE ), que corresponde ao potencial onde não há 

excesso de carga no interior do semicondutor. A inclinação obtida neste gráfico está relacionada 

com a densidade de doadores de carga do material, DN , e com a área do eletrodo, S , conforme 

pode ser observado na equação.  
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(1) 

 

Nesta equação ε é a constante dielétrica do semicondutor, ε0 é a permissividade do 

vácuo, e corresponde a carga do elétron, Efb é o potencial de banda plana, T é a temperatura 

absoluta, κ é a constante de Boltzmann7,44. 

 

4.2.1.6. Curvas de Tafel para a reação de desprendimento de oxigênio  

 

Para eletrodos selecionados, as curvas de Tafel para a reação de desprendimento de 

oxigênio foram obtidas através dos valores do logaritmo das correntes obtidas nas voltametrias 

lineares realizadas na velocidade de 10 mV s-1. Essas voltametrias foram realizadas em meio 

de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 entre os potenciais de 1,4 e 2,0 V. 

 

4.2.1.7. Difração de Raios X (DRX) 

 

Os eletrodos escolhidos para serem caracterizados foram submetidos às medidas de 

Difração de Raios X. Os filmes depositados para esta caracterização foram suportados em 

placas de platina, com o objetivo de ter um eletrodo de maior área para possibilitar a focalização 

do feixe de Raios X sobre a superfície da amostra. Esta medida foi realizada também para a 

placa de platina sem a deposição de PbO2 com objetivo conhecer os picos que pudessem 

aparecer nos difratogramas das amostras que fossem correspondentes ao substrato. 



 
 

* “Band gap” é o termo em inglês que significa intervalo entre as bandas de energia, mas será, 

mantido no texto sem tradução por já ter se disseminado no jargão técnico do português. 
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A varredura de ângulos 2Ɵ foi realizada entre 15 e 95°, com incremento de 0,05°/s. Na 

Figura 4 é apresentado um eletrodo no porta amostras do difratômetro antes de iniciar a medida. 

 

Figura 4: Arranjo experimental utilizado nas medidas de difração de Raios X.  

 

 

4.2.1.8. Estimativa do “Band Gap*” por Espectroscopia UV-Vis e Voltametria 

Cíclica  

 

Os mesmos filmes produzidos para a caracterização por Difração de Raios X foram 

utilizados nas medidas de espectroscopia UV-Vis. As medidas foram realizadas em modo de 

reflectância difusa. No entanto, como o material do filme é preto e portanto absorve quase toda 

a radiação incidente, torna-se difícil identificar a transição eletrônica. Por isso, foi utilizado o 

modelo matemático de Kubelka Munk e o método de Tauc para a determinação do valor do 

“band gap” óptico do material. A partir do Modelo de Kubelka Munk é possível obter uma 

Função, que é proporcional a constante de absorção do material como pode ser observado pela 

equação 2
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(2) 

 

 

Nesta equação é a reflectância da amostra, “k” é o coeficiente de absorção e “s” 

é o coeficiente de espalhamento45. 

O modelo proposto por Tauc, Davis e Mott45 pode ser usado para estimar o valor do 

“band gap”, conforme a equação 3. 

 
(3) 

 

 

Onde h é a constante de Planck, υ é a frequência de vibração, α o coeficiente de absorção do 

material, Eg a energia de “band-gap”, e n = 1/2 para transições permitidas diretas e A é uma 

constante de proporcionalidade. A partir do modelo de Kubelka Munk o espectro de reflectância 

difusa é convertido para a quantidade F(R∞), que é proporcional ao coeficiente de absorção. 

Assim o α da equação de Tauc é substituído por F(R∞), tornando-se:  

 
(4) 

 

 

O gráfico dos valores de (hν F(R∞))2 em função de hν fornece uma região linear. A 

extrapolação dessa região linear para intersercção com o eixo das abcissas fornece o valor do 

“band-gap” óptico em eV46. O equipamento utilizado nas medidas de espectroscopia UV-Vis 

que foram utilizadas na estimativa do valor de “band-gap” óptico é apresentado na Figura 5.  
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Figura 5: Arranjo experimental utilizado nas medidas de Espectroscopia UV-Vis  

 

 

Para a estimativa do valor de “band gap” a partir do método eletroquímico foi realizado 

uma voltametria cíclica em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 com velocidade de 10 mV s-1. Os 

potenciais onde se iniciam os processos de oxidação da água e redução do PbO2 ("onset 

potentials"), foram obtidos na voltametria cíclica, considerando o potencial em que começa a 

aparecer corrente catódica, como REDE  e o potencial em que a corrente começa a se elevar, para 

formar o pico anódico, como o OXDE . Esses potenciais foram então, utilizados para estimar 

respectivamente o limite superior de energia da banda de valência e o limite inferior de energia 

da banda de condução, conforme as seguintes relações: 

 

 

 

 

A energia de “band gap” então é calculada pela diferença entre ECB e EVB
47. Desta 

forma, evidencia-se que o “band-gap” calculado a partir do método óptico é estimado a partir 

das transições eletrônicas ocorridas no material. Já o cálculo do “band gap” pelo método 

eletroquímico é estimado com base na posição dos picos referentes as transições de elétrons 

ocorridas nos processos de oxidação e redução.   
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4.2.1.9. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A caracterização morfológica dos filmes escolhidos foi realizada por meio de imagens 

de Microscopia Eletrônica de Varredura. No caso dos filmes depositados sobre platina, estes 

foram raspados das placas para então serem caracterizados pela técnica. Esse procedimento 

ocorreu apenas para que todas as amostras pudessem ser caracterizadas no mesmo momento. 

Ressalta-se que foi tomado o devido cuidado para que as imagens capturadas fossem 

focalizadas sobre um pedaço do filme que não tivesse sido alterado pela quebra do mesmo.   

O aparelho empregado nesta caracterização foi um Microscópio Eletrônico de 

Varredura modelo Hitachi TM 3000, acoplado ao detector SwiftED-3000, usando filamento de 

tungstênio como fonte de elétrons. Esse aparelho é apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6: Microscópio Eletrônico de Varredura utilizado na caracterização morfológica dos 

filmes. 

 

 

4.2.2. Eletrodos preparados em substato de titânio  

 

4.2.2.1. Tratamento do Substrato  

 

O fio de titânio utilizado na preparação dos eletrodos para serem caracterizados pelas 

técnicas eletroquímicas recebeu um polimento mecânico com lixa 600 seguido por um 
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tratamento químico com solução ácida de HF (48%) 2% e HNO3 (65%) 6%, durante 15 

segundos, imediatamente antes da eletrodeposição. 

As placas de titânio utilizadas para a eletrodeposição dos filmes passaram 

primeiramente por um polimento mecânico manual, com lixas de grana 220, 320, 400 e 600. 

Posteriormente as placas foram submetidas ao polimento eletroquímico utilizado por 

Antonini15. A solução empregada nesse procedimento foi uma mistura de 18 ml de H2SO4 P.A., 

9 mL de HF P.A., e 3 mL de Glicerina bi-destilada. Foi utilizada uma fonte de corrente contínua, 

para aplicar a densidade de corrente de 0.19 A cm-2, durante o tempo de eletropolimento de 8 

minutos. A temperatura do banho de eletropolimento foi mantida em 0°C com o banho 

ultratermostatizado, utilizando etilenoglicol para evitar o congelamento do banho. Nesta etapa 

foi utilizado uma placa de platina de 2 cm2 de área geométrica como contra eletrodo. O arranjo 

experimental utilizado nesta etapa pode ser observado na Figura 7. 

 

Figura 7: Arranjo experimental utilizado no eletropolimento 

 

  

 Ainda depois do eletropolimento as placas passavam pelo tratamento químico com 

solução ácida de HF (48%) 2% e HNO3 (65%) 6% durante 15 segundos.O principal objetivo 

desta etapa de tratamento químico foi a revelação dos contornos de grão do titânio, que foram 

úteis nos testes de recobrimento do filme sobre orientações crsitalográficas específicas do 

titânio.    
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4.2.2.2. Deposição dos Filmes  

 

 No substrato de titânio os filmes de PbO2 também foram depositados com densidade de 

corrente de 5 mA cm-2. Foi também utilizada a cela eletroquímica convencional de três 

eletrodos termostatizada em 65°C. O fio de titânio após o tratamento descrito anteriormente foi 

utilizado como eletrodo de trabalho. Como eletrodo auxiliar, foi utilizado uma haste de grafite 

de aproximadamente 4 cm2 de área geométrica. Como eletrodo de referência foi utilizado um 

eletrodo de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1)). Neste substrato, foram 

depositados apenas os filmes escolhidos para serem caracterizados, durante o tempo de 1200 s. 

Esse eletrodos são organizados na tabela 3, conforme a fonte do aditivo, a sua concentração e 

a presença ou ausência de íon fluoreto.  

 

Tabela 3: Eletrodos confeccionados na presença e ausência de alguns aditivos utilizando 

substrato de titânio. 

Eletrodo Fonte do Aditivo Concentração do 

aditivo 

Presença de fluoreto 

Ti/PbO2 ---------- ---------- Não 

Ti/Fe-F-PbO2 Fe(NO3)3. 9H2O 0,001 mol L-1 Sim 

Ti/V-F-PbO2 V2O5 0,01 mol L-1 Sim 

Ti/PbO2 - MET ---------- ---------- Não 

 

 

O arranjo experimental foi o mesmo utilizado para o substrato de platina, apresentado 

na Figura 3. No entanto, no caso do substrato de titânio foram realizados testes, submetendo 

placas de titânio que passaram por todas as etapas de tratamento e tiveram a sua microestrutura 

revelada. Estas placas foram submetidas a ciclos voltamétricos entre 1,4 e 1,8 V em relação ao 

eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1) em meio da solução utilizada para deposição do filme 

de PbO2 sem aditivos. Então, a placa de titânio após a ciclagem foi observada no microscópio 

óptico metalográfico invertido para verificar se a deposição do PbO2 realmente ocorria em 

orientações cristalográficas preferenciais do substrato deste metal. 

O mesmo procedimento foi repetido, porém empregando o modo de eletrodeposição 

galvanostático, durante 180 s, no mesmo meio de deposição. Novamente a placa 



 

31 

 

eletrodepositada foi observada no microscópio óptico com o intuito de verificar se a 

eletrodeposição ocorria preferencialmente em alguns planos cristalográficos. Tanto durante as 

voltametrias, quanto durante a eletrodeposição galvanostática. O banho foi sempre mantido em 

65°C.  

 

 

4.2.2.3. Voltametria Cíclica  

 

As medidas de voltametria cíclica para o eletrodo de titânio foram feitas também em 

meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. A região de potenciais abrangida nessas voltametrias foi 

entre 2,5 V e -0,5 V versus o eletrodo de referência, iniciando e terminado o ciclo em 2,5 V, na 

velocidade de varredura de 50 mV s-1. As voltametrias, assim como todas as demais técnicas 

de caracterização eletroquímica foram realizadas na temperatura de 65°C.   

 

 

4.2.2.4. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica  

 

 Para os filmes depositados sobre titânio foi realizado apenas uma medida de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, logo após a deposição do filme de PbO2. Essa 

medida foi realizada em uma região de frequência entre 100000 Hz e 0,5 Hz, no modo 

potenciostático aplicando um potencial DC de 1,8 V, em relação ao eletrodo de referência. 

Sempre antes dessa medida o eletrodo era polarizado nesse potencial durante 60 s. 

 

 

4.2.2.5. Curvas Mott-Schottky  

 

 Para os eletrodos confeccionado sobre o substrato de titânio também foram realizadas 

as curvas Mott-Schottky para a investigação das propriedade eletrônicas do material produzido. 

As curvas foram construídas na região de potenciais entre 1,8 e 2,0 V. Essa medidas foram 

realizadas também em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1, assim como as medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica e voltametria cíclica.  
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4.2.2.6. Curvas de Tafel para a reação de desprendimento de oxigênio. 

 

Para traçar as curvas de Tafel para a reação de desprendimento de oxigênio, foram 

realizadas voltametrias lineares com os eletrodos confeccionados pelos diferentes depósitos 

sobre o titânio. Essas voltametrias foram realizadas na velocidade de 10 mV s-1 entre 1,4 e  

2,5 V em relação ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1). Posteriormente foi representado o 

logaritmo das correntes obtidas nestas voltametrias em função do potencial aplicado para  a 

obtenção das curvas de Tafel.  

 

 

4.2.2.7. Difração de Raios X (DRX) 

 

 As medidas de difração de Raios X dos filmes depositados sobre as placas de titânio 

foram realizadas nas mesmas condições experimentais empregadas para os eletrodos suportado 

em platina. Também foi realizado uma medida de difração de Raios X para o eletrodo de titânio 

antes da deposição do filme. A caracterização do titânio teve o objetivo de conhecer os picos 

deste material que possivelmente poderiam aparecer nos difratogramas das demais amostras. 

 

 

4.2.2.8. Estimativa do “Band Gap” por Espectroscopia UV-Vis e Voltametria 

Cíclica.  

 

 As medidas de espectroscopia UV-Vis, utilizadas para a determinação do “band gap 

óptico” foi realizada com os mesmos eletrodos preparados para a caracterização por Difração 

de Raios X. O arranjo experimental para as medidas de espectroscopia UV-Vis, assim como o 

método utilizado para a estimativa do valor do “band-gap” foi o mesmo utilizado para os filmes 

suportados em platina que são descritos no item 4.2.1.8. 

 A determinação do “band gap” eletroquímico foi realizada a partir de uma voltametria 

cíclica a 50 mV s-1, da mesma forma para os eletrodos depositados em platina, conforme 

também é descrito no item 4.2.1.8.   
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4.2.2.9. Caracterização morfológica 

 

 A caracterização morfológica dos filmes produzidos sobre o substrato de titânio foi 

também realizada a partir de microscopia eletrônica de varredura. No caso destas amostras, as 

medidas foram feitas com os filmes ainda sobre a placa de titânio.  

 As placas de titânio após o eletropolimento e deposição dos filmes também foram 

analisadas por microscopia óptica utilizando o microscópio metalográfico invertido.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

5.1  ELETRODOS PREPARADOS EM SUBSTRATO DE PLATINA  

 

5.1.1. Deposição dos Filmes   

 

A eletrodeposição dos filmes de PbO2 sobre o substrato de platina foi realizada de modo 

galvanostático. Em testes preliminares, foram avaliados diferentes valores de densidade de 

corrente a serem aplicados. Verificou-se que o valor de 5 mA cm-2 originava filmes bem 

recobertos e com boa reprodutibilidade. Por isso, esse foi o valor de densidade de corrente 

escolhido e utilizado durante a deposição de todos os filmes produzidos neste trabalho.  

 Foram analisados três tempos para a eletrodeposição dos filmes, sendo eles 300, 600 e  

1200 s. Na Figura 8 podem ser visualizadas curvas cronopotenciométricas típicas obtidas 

durante a eletrodeposição dos filmes de PbO2 nos três diferentes tempos analisados. O inserto 

na figura evidencia que o potencial de patamar se reproduz de forma satisfatória com uma 

variação da ordem de ±15 mV, o que serve como estimativa da reprodutibilidade deste 

experimento. 
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Figura 8. Cronopotenciogramas das deposições de filmes de PbO2 com densidade de corrente 

de 5 mA cm-2 em diferentes tempos de eletrodeposição Deposições realizadas em meio de 

Pb(NO3)2 0,1 mol L-1 e HNO3 1,0 mol L-1  

 

 

Os transientes observados na Figura 8 mostram uma elevação de potencial nos instantes 

iniciais da deposição seguida por uma relaxação e formação de um patamar de potencial que se 

estende por toda a medida. O tempo de indução, desde o instante inicial do experimento 

passando pelo pico de potencial até a relaxação e estabelecimento do patamar de potencial, está 

relacionado com a formação dos núcleos de PbO2
11.  

O patamar mostra o estabelecimento de um estado estacionário, relacionado ao 

crescimento do filme, indicando que, nestas condições, não aparecem sobrepotenciais 

adicionais e o controle cinético da eletrodeposição pode ser atribuído ao processo de 

transferência de carga32. O potencial de patamar está em torno de 1,5 V enquanto o potencial 

termodinâmico para esta reação nestas concentrações é de 1,3 V, evidenciando um 

sobrepotencial de transferência de carga da ordem de 200 mV. Obviamente deve-se considerar 

a presença da reação de desprendimento de oxigênio que pode ocorrer em paralelo deslocando 

o potencial de patamar para valores mais positivos. 
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As espessuras dos filmes formados nos tempos de 300, 600 e 1200 s estão na ordem de 

1, 2 e 4 micrômetros, respectivamente. Mesmo a olho nu foi possível perceber que os filmes 

formados durante 300 s eram mais claro, parecendo não recobrir tão eficientemente o substrato. 

Comparando os resultados para os filmes depositados durante 600 e 1200 s não foi verificado 

diferenças significativas. Portanto, com o intuito de garantir a obtenção de um filme com 

substrato melhor recoberto foi escolhido o tempo de 1200 s para a formação dos filmes 

submetidos às diversas técnicas de caracterização de materiais. 

Na Figura 9 são apresentadas as curvas cronopotenciométricas para as deposições na 

presença de aditivos no tempo de 1200 s. O inserto desta figura, mostra que a nucleação e 

crescimento dos filmes é significativamente alterada pela incorporação de aditivos, o que pode 

acarretar em mudanças significativas na morfologia superficial dos mesmos. 
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Figura 9. Curvas cronopotenciométricas para diferentes eletrodos produzidos por 

eletrodeposição durante 1200 s. 

 

 

Na Figura 9 é mostrado ainda que a presença de Bi3+ e Ce4+ elevam significativamente 

o sobrepotencial de deposição do PbO2, indicando que estas espécies se adsorvem sobre a 

superfície da platina. Por outro lado, as oscilações de potencial apresentadas no caso de 

dopagem com Ce4+ sugerem a presença de bolhas de oxigênio, indicando que este aditivo 
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catalisa a reação de desprendimento de oxigênio e, portanto, a elevação de potencial pode ser 

atribuída à participação desta reação em paralelo. A adição de V2O5 na solução de deposição, 

assim como Ce4+ juntamente com F- também elevou ligeiramente o sobrepotencial de deposição 

do filme. Por outro lado, a deposição em meio de metanossulfonato de chumbo e ácido 

metanossulfônico (PbO2–MET) diminuiu esse sobrepotencial. Para os demais casos, a variação 

de potencial de patamar está dentro do erro experimental, não sendo possível afirmar que é 

devida a presença dos aditivos. 

É mostrado na Figura 10 uma significativa alteração morfológica para alguns casos 

particulares. Para eletrodos produzidos sem a presença de aditivos, obtém-se uma superfície 

mais plana, sendo que no caso do banho de deposição de metanossulfonato a superfície é ainda 

mais plana (Figura 10b), o que pode ser percebido pela maior refletividade do depósito. A 

presença dos aditivos Fe3+/F- e V2O5/F
- dão lugar a depósitos mais granulares sendo que no 

último caso, o tamanho dos grãos é ligeiramente menor. As micrografias sugerem um 

crescimento bidimensional para os dois primeiros casos e um crescimento tridimensional para 

os dois últimos (Figura 10c e 10d respectivamente).  
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a) PbO2 b) PbO2 MET 

  

c) Fe-F-PbO2 d) V-F-PbO2 

Figura 10. Microscopia eletrônica de varredura com aumento de 5000X, para materiais 

depositados sobre platina. 

 

 

 Assim fica claro que a presença dos aditivos apresenta grande influência na 

eletrodeposição dos filmes, modificando a nucleação e crescimento dos depósitos. Essas 

modificações causam alterações na morfologia dos materiais, o que pode desencadear 

alterações em demais propriedades dos eletrodos confeccionados.  
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5.1.2. Espectroscopia de Impedância eletroquímica em diferentes potenciais  

 

Foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica em função do 

potencial, no intervalo de 1,4 a 1,8 V em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. Antes de cada 

medida, foram realizadas 15 ciclos voltamétricos na faixa de potencial de 1.8 V a 0.6 V. de 

forma que o último ciclo terminasse no potencial mais positivo. Após as ciclagens os eletrodos 

eram mantidos no potencial escolhido durante 60 s antes da realização das impedâncias. Estes 

procedimentos visavam a eliminação de qualquer quantidade residual de sulfato, formada 

durante as varreduras catódicas. Uma vez que escolheu-se uma região de potenciais mais 

positivos do que o potencial de redução do PbO2 (conforme será mostrado em medidas 

voltamétricas apresentadas posteriormente), podemos assegurar que o comportamento das 

impedâncias não é influenciado pela reação redox PbO2/PbSO4. 

As medidas de impedância nos potenciais de 1.4 V e 1.6 V revelam um comportamento 

predominantemente capacitivo, indicando a ausência de reações de transferência de carga. As 

medidas de impedância nos potenciais de 1.8 V mostram semicírculos praticamente fechados, 

evidenciando a presença de uma reação de transferência de carga que, neste caso, é a reação de 

desprendimento de oxigênio. 

Na Figura 11 é apresentado um ciclo voltamétrico para o eletrodo de PbO2 sem 

dopagem, com as medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica, realizadas em meio 

de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 nos diferente potenciais avaliados. A curva voltamétrica 

apresenta um pico catódico em 1,2 V referente a redução dos cristais de dióxido de chumbo à 

sulfato de chumbo. Também observa-se uma onda anódica a partir de aproximadamente 1,6 V 

referente a reação de reoxidação do sulfato de chumbo formado durante a varredura catódica, 

juntamente com a reação de evolução de oxigênio.Os insertos mostrados na figura evidenciam 

os comportamentos discutidos anteriormente referente as medidas de impedâncias realizadas 

nos diferentes potenciais avaliados  
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Figura 11: Voltametria do filme de PbO2 sem dopagem com as espectroscopias de impedância 

realizadas nos diferentes potenciais.  

 

 

Essas medidas foram realizadas com todos os eletrodos produzidos na presença dos 

diferentes materiais aditivos. No entanto, o comportamento das medidas de impedância 

eletroquímica foram muito semelhantes a este apresentado e discutido para o eletrodo de PbO2 

sem dopagem. Desta forma, o potencial de 1,8 V, que é o potencial em que ocorre a reação de 

desprendimento de oxigênio, foi escolhido para a realização de outras medidas de impedância 

ao longo das ciclagens, que serão apresentadas e discutidas na próxima sessão. 

 

5.1.3. Voltametrias Cíclicas e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica ao 

longo dos ciclos  

 

Na Figura 12a estão representados 10 ciclos voltamétricos consecutivos para o eletrodo 

de Pt/PbO2, sem aditivos, em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. Verifica-se a presença de 

uma onda anódica que se inicia em 1,5 V e dois picos catódicos em torno de 1,2 V e 1,1 V. O 

pico catódico a 1,1 V, que aparece mais evidente no primeiro ciclo, está associado à redução 

dos cristais maiores de PbO2 (formado na eletrodeposição) à PbSO4 e a onda anódica à 



 

41 

 

reoxidação do sulfato juntamente com a reação de desprendimento de oxigênio. O pico catódico 

a 1,2 V, é atribuído à redução do cristais menores de PbO2, formado durante a varredura anódica 

do ciclo anterior, à sulfato de chumbo. A partir do segundo ciclo o pico em torno de 1,1 V fica 

menos evidente, mas ainda pode ser observado é atribuído à redução de grandes cristais de 

PbO2 que ainda é proveniente da eletrodeposição48. Na Figura 12b estão representados 

diagramas de Nyquist obtidos após cada ciclo voltamétrico no potencial de 1.8 V. Observa-se 

a característica de semicírculos achatados, evidenciando a presença de mais de uma constante 

de tempo. Também foi observado como uma característica geral das medidas de impedância 

eletroquímica uma diminuição do tamanho dos semicírculos ao longo das ciclagens.  
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a) Voltamograma cíclico Pt/PbO2  

1200 s com velocidade de 50 mV s-1 

b)  Diagramas de Nyquist Pt/PbO2  

1200 s com frequências entre 100000 e 

0,5 Hz em potencial de 1,8 V 

Figura 12. Voltamogramas cíclicos (a) e diagramas de Nyquist (b) para os 10 primeiros ciclos 

voltamétricos do eletrodo Pt/PbO2 em meio de H2SO4 0,5 mol L-1. 

 

 

O comportamento das voltametrias e das impedâncias ao longo dos ciclos pode ser 

interpretado com base na variação da área superficial dos eletrodos. Durante a redução do PbO2 

à PbSO4 ocorre a ruptura do material devido ao fato do PbSO4 ter maior volume molar que o 

PbO2, o que acarreta a formação de poros no filme e o consequente aumento de área48. 

Esse processo de ruptura do material pode ser observado pela comparação das imagens 

de microscopia eletrônica de varredura dos materiais. Na Figura 10 são apresentas as imagens 
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de MEV dos materiais antes da ciclagem, que mostra filmes compactos. Na Figura 13 podem 

ser observadas as imagens de MEV dos mesmos materiais apresentados na Figura 10, porém 

após a realização de 20 ciclos voltametricos.  

  

a) PbO2 b) PbO2 MET 

  

c) Fe-F-PbO2 d) V-F-PbO2 

Figura 13. Microscopia eletrônica de varredura com aumento de 5000X, para diferentes 

eletrodepósitos após 20 ciclos voltametricos em H2SO4 0,5 mol L-1 

 

 

Evidencia-se na Figura 13 a formação de estruturas mais porosas, quando comparadas 

com os materiais antes da realização das voltametrias cíclicas (Figura 10). Este fato, mostra 

que, independentemente do aditivo utilizado, a área superficial do PbO2 aumenta ao longo dos 

ciclos. Essa tendência é bem definida quando o tempo de deposição do filme foi de 600 e  
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1200 s. Já quando o tempo foi de apenas 300 s não houve essa regularidade bem definida, 

possivelmente por não haver um recobrimento tão eficiente.  

Se tomarmos a relação entre as correntes de pico exibidas nos voltamogramas da Figura 

12 como uma medida do aumento de área e multiplicarmos os valores das impedância por este 

fator, as curvas de impedância praticamente se sobrepõem. Este fato é importante, pois mostra 

que a variação observada ao longo dos ciclos deve-se apenas ao aumento da porosidade, com 

exceção da variação que é observada do primeiro para o segundo ciclo, e também que a 

resistividade específica do material e a resistência de transferência de carga não se alteram. 

Na Figura 14a estão representados 10 ciclos voltamétricos consecutivos para o eletrodo 

de Pt/Fe-F-PbO2, em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1, na qual observa-se um 

comportamento similar ao da Figura 13a, com deslocamento da onda anódica para potenciais 

mais elevados, conforme evidenciado no inserto, onde a curva em preto mostra a região anódica 

para o eletrodo sem a presença de dopantes e a curva em vermelho apresenta a região anódica 

relacionada ao eletrodo preparado na presença de Fe3+ e F-, sugerindo um aumento do 

sobrepotencial da reação de desprendimento de oxigênio. Na Figura 14b são mostrados os 

diagramas de Nyquist correspondentes evidenciando a mesma característica de semicírculos 

achatados e a mesma variação com o número de ciclos, conforme já discutido anteriormente. 

Em comparação com a Figura 12b, observa-se um alargamento dos semicírculos, ou seja, maior 

resistência de transferência de carga em coerência com os resultados voltamétricos.  
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a) Voltamograma cíclico Pt/Fe-F-PbO2 

1200 s com velocidade de 50 mV s-1. 

b)  Diagramas de Nyquist Pt/Fe-F-PbO2 

1200 s com frequência entre 100000 e 

0,5 Hz em potencial de 1,8 V.  
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Figura 14. Voltamogramas cíclicos e diagramas de Nyquist para os 10 primeiros ciclos 

voltamétricos do eletrodo Pt/Fe-F-PbO2 em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 

 

 

Os 10 ciclos voltamétricos consecutivos para o eletrodo de Pt/V-F-PbO2 em meio de 

ácido sulfúrico 0,5 mol L-1, assim como os diagramas de Nyquist correspondentes apresentaram 

perfis muito semelhante aos do eletrodo Pt/Fe-F-PbO2. Os voltamogramas cíclicos, assim como 

os diagramas de Nyquist para este eletrodo podem ser observados na Figura 15. O inserto na 

Figura 15a mostra a região anódica da voltametria cíclica para o eletrodo sem dopagem (curva 

preta) e a mesma região de potencial para o eletrodo dopado com V2O5 e F- (curva vermelha). 
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a) Voltamograma cíclico Pt/V-F-PbO2 

1200 s com velocidade de 50 mV s-1. 

b)  Diagramas de Nyquist Pt/V-F-PbO2 

1200 s com frequência entre 100000 e 

0,5 Hz em potencial de 1,8 V.  

Figura 15. Voltamogramas cíclicos e diagramas de Nyquist para os 10 primeiros ciclos 

voltamétricos do eletrodo Pt/Fe-V-PbO2 em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 

 

 

Verifica-se a partir do inserto da Figura 15a, que o deslocamento do sobrepotencial de 

desprendimento de oxigênio não é tão evidente quanto no caso anterior. Para este eletrodo, 

dopado com V2O5 e F- a característica de semicírculo achatado e a redução do diâmetro do 

semicírculo ao longo do número de ciclos também é observada. Neste caso, também foi 
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verificado um aumento no diâmetro do semicírculo em comparação com eletrodo não dopado, 

conforme Figura 15b. Esse aumento não pode ser totalmente atribuído ao aumento da 

resistência de transferência de carga, considerando o resultado observado na voltametria. Desta 

forma, supõe-se que este comportamento é provocado por um efeito combinado do aumento da 

resistência de transferência de carga (devido a presença do F-) e do aumento da resistividade do 

material.  

Para os demais eletrodos mostrados na Figura 9, o perfil voltamétrico e as impedâncias 

em meio de ácido sulfúrico, revelam comportamento muito similar ao dos eletrodos já 

discutidos anteriormente, tanto nos filmes eletrodepositados durante 1200 s, quanto nos 

depositados durante 600 s. O comportamento voltamétrico e das impedâncias ao longo dos 

ciclos para todos os eletrodos depositados durante apenas 300 s não apresentaram a tendência 

regular de aumento da corrente de pico na voltametria, assim como, a diminuição do diâmetro 

dos semicírculos ao longo dos ciclos na impedância. No entanto, como este tempo de 

eletrodeposição parece não ter sido o suficiente para a completa cobertura do substrato, não é 

possível ter certeza se os processos que estão ocorrendo no eletrodo são relacionado apenas ao 

filme, ou se tem uma contribuição do substrato. 

Uma exceção digna de nota é o eletrodo dopado com Bi3+ e F- que não pôde ser estudado, 

devido à baixa resistência mecânica do filme formado, levando ao desplacamento do mesmo, 

durante a realização das medidas de caracterização eletroquímica.  

Outro comportamento diferenciado é apresentado pelo eletrodo dopado com Ce4+. Na 

Figura 16a estão representados 10 ciclos voltamétricos consecutivos para o eletrodo de Pt/Ce-

PbO2, em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. Neste caso, um comportamento voltamétrico 

significativamente diferente é observado. Isto se deve ao aparecimento dos processos redox do 

par Ce3+/Ce4+ cujo potencial padrão de redução é de 1,5 V. Logo, pode-se atribuir a onda 

catódica que antecede o pico de redução do PbO2 à redução do Ce4+ e o pico anódico em torno 

de 1,5 V à oxidação do Ce3+. A onda anódica relativa à reação de desprendimento de oxigênio 

apresenta comportamento similar ao eletrodo Pt/V-F-PbO2, onde não está evidenciado uma 

variação do sobrepotencial de desprendimento de oxigênio. Na Figura 16b os diagramas de 

Nyquist correspondentes são apresentados. Observa-se neste caso, o aparecimento de mais uma 

constante de tempo, que pode ser associado com a oxidação do Ce3+. Como este processo ocorre 

a frequências mais elevadas, infere-se que a oxidação do Ce3+ é muito mais rápida que a do 

PbSO4. Observa-se ainda que o diâmetro do segundo semicírculo é menor em relação ao 

eletrodo não dopado, sugerindo uma redução na resistência de transferência de carga. Desta 
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forma sugere-se que a ciclagem provoca transformações na superfície do material que são mais 

importantes do que a variação de área do eletrodo. 
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a) Voltamograma cíclico Pt/Ce-PbO2 

1200 s com velocidade de 50 mV s-1 

b) Diagramas de Nyquist Pt/Ce-PbO2 

1200 s com frequência entre 100000 

e 0,5 Hz em potencial de 1,8 V. 

Figura 16. Voltamogramas cíclicos e diagramas de Nyquist para o 10 primeiros ciclos 

voltamétricos do eletrodo Pt/Ce-PbO2 em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 

 

 

A maioria dos eletrodos confeccionados com diferentes aditivos apresentaram a 

tendências geral de aumento na corrente pico nas voltametrias cíclicas e diminuição do diâmetro 

dos semicírculos nas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica ao longo das 

ciclagens. No entanto os eletrodos Pt/PbO2, Pt/PbO2–MET, Pt/Fe-F-PbO2 e Pt/V-F-PbO2 foram 

os eletrodos que apresentaram essa tendência mais clara. Por esse motivo e também pelo fato 

de que o ferro e o fluoreto estão entre os materiais mais utilizados como aditivos na preparação 

de filmes de PbO2, e a incorporação do aditivo de vanádio ser nova na literatura, esse quatros 

eletrodos (os dois sem dopagem, depositados a partir dos diferentes meios, e os confeccionados 

com os aditivos Fe3+ e F- e com os aditivos V2O5 e F-) foram os materiais escolhidos para serem 

caracterizados pelas demais técnicas de caracterização.  
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5.1.4. Curvas Mott-Schottky  

 

 Foram traçadas as curvas Mott-Schottky para os eletrodos selecionados, antes da 

realização das ciclagens e após a realização das voltametrias cíclicas. As curvas foram traçadas 

a partir do potencial de 1,5 V até 2,1 V. No entanto, para a maioria dos casos os últimos pontos 

ficavam muito fora da tendência observada, devido provavelmente a formação de muitas bolhas 

referente a reação de desprendimento de oxigênio. Esse fato fez com que fossem consideradas 

e apresentadas as curvas até o potencial de 1,95 V. 

 Na Figura 17 são apresentadas as curvas Mott-Schottky para os eletrodos antes da 

realização das voltametrias.  

 

Figura 17: Curvas Mott-Schottky em frequência de 10 Hz para os eletrodos avaliados antes do 

processo de ciclagem.  

 

  

 Nesta Figura não foi apresentada a curva do eletrodo depositado na presença de V2O5 e 

F-, porque ela apresentou pontos muito discrepantes, sem a presença de uma região linear e nem 

mesmo permitia a análise dos demais eletrodos na mesma escala do gráfico.   

 Nas curvas apresentadas na Figura 17 observa-se uma região de capacitância 

relativamente constante, indicando praticamente uma ausência de processos faradaicos e a 
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consequente injeção de cargas no eletrodo. A capacitância observada através dessa medida pode 

ser atribuída à capacitância da superfície do eletrodo.  

A partir da realização dos ajustes lineares das curvas na região linear (1,8 e 1,95 V) foi 

possível calcular o potencial de banda plana de cada eletrodo conforme a equação de Mott-

Schottky. Os valores obtidos serão apresentados e discutidos posteriormente, juntamente com 

os valores obtidos para os eletrodos após as ciclagens.  

Foram também construídas curvas de Mott-Schottky para os eletrodos após a realização 

de 20 ciclos voltamétricos em meio de ácido sulfúrico entre os potenciais de 1,50 e 1,95 V em 

relação ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1). Essas medidas tiveram como objetivo 

verificar se a mudança na área do eletrodo modificaria o potencial de banda plana 

proporcionalmente em todos os eletrodos testados. As curvas Mott-Schottky dos eletrodos após 

a realização das ciclagens podem ser observadas na Figura 18.  

 

Figura 18: Curvas Mott-Schottky em frequência de 10 Hz para os eletrodos avaliados após a 

realização de 20 ciclos voltamétricos. 

 

  

Na Figura 18 também é possível verificar uma região de capacitância praticamente 

constante até próximo do potencial de 1,8 V, indicando que até próximo desse potencial não há 

a ocorrência de processos faradaicos e desta forma, praticamente não existe a injeção ou retirada 

de cargas nos eletrodos. Este valor de capacitância, que considerada a área geométrica do 

eletrodo é da ordem de mF/cm2, pode ser atribuído à capacitância superficial do material, 
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indicando uma grande área superficial do mesmo. No caso da presença de aditivos, observa-se 

a diminuição da capacitância superficial sugerindo a presença de espécies adsorvidas na 

superfície do eletrodo.  

Na Figura 18 ainda destaca-se a reta obtida por regressão linear baseada na equação de 

Mott-Schottky para o eletrodo de Pt/PbO2. Conforme a equação de Mott-Schottky a 

extrapolação da região linear quando interceptada com o eixo das abcissas fornece uma 

estimativa do potencial de banda plana (EFB). A extrapolação dessa região linear é mostrada 

nesta Figura apenas para o eletrodo sem dopantes. No entanto, para todas as amostras foi 

realizado a regressão linear para a região de potenciais entre 1,8 V e 1,95 V e calculado o 

potencial de banda plana para cada caso. O valor do potencial de banda plana para todos os 

casos, assim como o coeficiente de correlação linear são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Potencial de banda plana e coeficiente de correlação linear para a região linear das 

curvas Mott-Schottky para os eletrodos depositados em Pt antes e depois da ciclagem.  

 EFB 0 ciclos R2 antes 

ciclagem 

EFB 20 ciclos R2 após ciclagem 

Pt/PbO2 1,77 V 0,9797 1,74 V 0,9582 

Pt/Fe-F-PbO2 1,59 V 0,9559 1,72 V 0,8198 

Pt/V-F-PbO2 ----------- ----------- 1,75 V 0,7742 

Pt/PbO2 -MET 1,24 V 0,4596 1,72 V 0,7064 

 

 

Ao analisar os dados da tabela 4 deve-se ter em conta que o modelo de Mott-Schottky 

considera a existência de uma energia de intervalo de bandas ( "band gap" ) e um potencial de 

banda plana bem definidos, o que é estritamente verdadeiro para semi-condutores não 

degenerados e cristalinos. Assim, o aumento do grau de amorficidade ou do grau de 

degenerescência podem explicar a falta de ajuste linear observada em alguns casos. De fato, 

como será mostrado mais adiante neste trabalho, para os materiais Pt/V-F-PbO2  e Pt/PbO2 –

MET são observados difratogramas de raios X característicos de amostras com baixa 

cristalinidade. Apesar da necessidade de medidas para essas amostras após a realização da 

ciclagem, acredita-se que a cristalinidade das mesmas é aumentada após as voltametrias. Sabe-

se que o processo de ciclagem do PbO2 em ácido sulfúrico leva ao aumento de cristalinidade 



 

50 

 

do material pela desidratação de zonas gelificadas49. Uma vez que o ajuste linear das amostras 

Pt/V-F-PbO2  e Pt/PbO2-MET  melhorou com a ciclagem, podemos interpretar este fato como 

resultado do aumento de cristalinidade. De forma geral, podemos afirmar que, após a ciclagem, 

o potencial de banda plana dos materiais é praticamente o mesmo, o que, associado ao fato de 

que as regiões lineares são praticamente paralelas, indica que não houve mudança significativa 

nos parâmetros eletrônicos do semicondutor devido à presença de aditivos.Este fato corrobora 

com a ideia de que o PbO2 é um semicondutor degenerado com condutividade próxima a dos 

metais, não tendo suas propriedades eletrônicas alteradas pela presença de impurezas. 

Por outro lado, as voltametrias na Figura 14a e as impedâncias discutidas no item 

anterior, mostram o deslocamento da reação de desprendimento de oxigênio para potenciais 

mais anódicos, principalmente na presença de fluoreto. Está ocorrendo, portanto, uma inibição 

da reação de desprendimento de oxigênio. 

 

5.1.5. Curvas de Tafel para a reação de desprendimento de Oxigênio 

 

Ainda a cinética da reação de desprendimento de oxigênio foi avaliada para os eletrodos 

escolhidos, a partir de curvas de Tafel, que são apresentadas na Figura 19b. Essas curvas foram 

obtidas a partir das voltametrias lineares (Figura 19a) em meio de H2SO4 0,5 mol L-1. As 

voltametrias foram realizadas entre os potenciais de 1,4 e 2,0 V, empregando uma velocidade 

de varredura de 10 mV s-1.  
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a) Voltamogramas lineares para os 

diferentes eletrodos obtidos a 10 mVs-1. 

b) Curvas de Tafel para a reação de 

desprendimento de oxigênio  

Figura 19: Voltamogramas lineares obtidos em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 e curvas de Tafel 

para a reação de desprendimento de oxigênio dos eletrodos suportados em platina.  

 

 

Conforme observa-se na Figura 19b, o comportamento linear do logaritmo da corrente 

em função do potencial é obtido para potenciais superiores a 1.8 V indicando que a partir deste 

potencial somente a reação de desprendimento de oxigênio está ocorrendo.  

As curvas são praticamente paralelas, o que resulta no mesmo coeficiente de Tafel para 

os eletrodos analisados. Entretanto, o deslocamento vertical das curvas indica uma variação da 

cinética de transferência de carga. Considerando a reprodutibilidade experimental pode-se 

afirmar que a dopagem com Fe3+ e F- inibiu a reação de desprendimento de oxigênio, o que 

corrobora com os resultados de impedância. A adição de vanádio catalisa a reação de 

desprendimento de oxigênio. Entretanto, a comparação entre os diagramas de Nyquist das 

figuras 12b e 15b sugerem que a dopagem com vanádio aumenta a resistência de transferência 

de carga, o que é incoerente com o resultado obtido através das curvas de Tafel. Novas 

investigações são necessárias à fim de elucidar este problema.  
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5.1.6. Difração de Raios X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios X dos eletrodos avaliados pela técnica de Difração de Raios 

X foram analisados a partir do software EVA (V 1.1) e indexados de acordo com a ICDD PDF2. 

O difratograma obtido para o filme depositado sem aditivos é apresentado na Figura 20  
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Figura 20: Difratograma de Raios X para o filme de PbO2 sem a presença de aditivos   

 

 

A partir deste difratograma verificou-se que a maioria dos picos com maior intensidade 

são relativos a fase β-PbO2. Para alguns picos menos intensos a indexação das cartas sugeriu a 

presença de nitrato de chumbo. A presença de pequenas quantidades desse material é totalmente 

aceitável, tendo em vista que o meio de deposição do filme tinha a presença do mesmo. A 

cristalinidade apresentada por esse material foi em torno de 77%. O tamanho de partícula 

estimado através da equação de Scherrer para esta amostra foi de 24,9 nm.   

A figura 21 mostra o difratograma obtido para o eletrodo depositado na presença de Fe3+ 

e F-. Observa-se um difratograma com picos bem mais definidos em relação ao eletrodo sem 

dopagem, o que está relacionado a maior cristalinidade do material que foi em torno de 85%, 

valor consideravelmente maior em relação aos 77% de cristalinidade obtido para o filme sem 

aditivos. Este é um resultado estrutural muito importante, uma vez que pode explicar a inibição 
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da reação de desprendimento de oxigênio. Sabe-se que a atividade eletroquímica dos óxidos de 

metais de transição diminui com o aumento da cristalinidade, pois defeitos estruturais facilitam 

tanto o processo de transferência de carga quanto à condução eletrônica do material. 
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Figura 21: Difratograma de Raios X para o filme de PbO2 depositado na presença de Fe3+ e F-.   

 

 

De acordo com a base de dados do software utilizado para a indexação das cartas, 

praticamente todos os picos apresentados neste difratograma foram coincidentes com os da 

carta cristalográfica padrão da fase β-PbO2. Em comparação com a literatura5,50, os principais 

picos obtidos neste espectro de difração de Raios X são realmente referentes à fase β-PbO2. 

Neste difratograma não foi identificado a presença dos aditivo, porém como a quantidade 

empregada foi muito pequena, é possível que a quantidade presente no filme não foi suficiente 

para o mesmo ser detectado pela técnica.  

O difratograma obtido para o material depositado na presença de V2O5 e F- apresentou 

poucos picos com maior intensidade, o que dificulta a identificação do material. A indexação 

do difratograma sugeriu algumas cartas cristalográficas padrões que apresentaram alguns picos 

coincidentes com as do difratograma desta amostra. Dentre os compostos sugerido é provável 

a presença da fase β-PbO2. Vale a pena destacar que o difratograma apresentou um pico 
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próximo de 30° que sugere-se estar relacionado a compostos contendo vanádio em sua 

estrutura. Assim este é um indício de que o material de vanádio adicionado no banho de 

deposição foi incorporado no filme. O difratograma obtido para esta amostra é apresentado na 

Figura 22.  
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Figura 22: Difratograma de Raios X para o filme de PbO2 depositado na presença de V2O5 e F-

. 

 

Neste caso foi observado uma diminuição no tamanho de partícula pela estimativa a 

partir da equação de Scherrer, em relação ao eletrodo sem dopagem, atingindo o valor de 

aproximadamente 16,4 nm.  

O difratograma obtido para o filme depositado em meio de metanossulfonato de chumbo 

e ácido metanossulfônico é apresentado na figura 23.  
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Figura 23: Difratograma de Raios X para o eletrodo Pt/PbO2 - MET. 

 

 

A indexação do difratograma de Raios X para o filme depositado na presença de 

metanossulfonato de chumbo e ácido metassulfônico não apresentou cartas cristalográficas 

padrões de compostos, com pico coincidentes com os da amostra, conforme a base de dado do 

software utilizado. Sirés et al51 realizou um estudo da composição da fase dos filmes 

depositados a partir de metanossulfonato de chumbo e ácido metanossulfônico. Neste estudo 

eles verificaram que a identificação das fases formadas não é tão direta, tendo em vista que 

geralmente ocorre a formação de uma mistura de fases. Em alguns casos ocorre a sobreposição 

de picos e as intensidades nem sempre estão de acordo com os dados da carta cristalográfica 

padrão. Também foi reportado a ocorrência de direções preferenciais para o crescimento dos 

cristais de PbO2, o que pode deslocar o pico e com isso prejudicar a identificação da fase. Por 

exemplo, é reportado um pico notório em 49,1° relacionado a fase β-PbO2, e em 49,5° 

relacionado a fase α-PbO2. Contudo, no difratograma obtido nesta amostra este pico pode ser 

notado, deslocado para uma região próximo de 46°. Desta forma apenas é possível sugerir que 

este material é composto por uma mistura das fases α-PbO2 e β-PbO2. O tamanho de partícula 

estimado para esta amostra foi de 35,6 nm. 

Foi também realizada uma medida de Difração de Raios X para a amostra após o 
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procedimento de ciclagem. Essa medida teve como objetivo verificar se as voltametrias cíclicas 

além de estarem modificando a morfologia do material também estariam provocando uma 

mudança na estrutura do composto. Os difratogramas obtidos para os filmes não dopados antes 

da ciclagem e após, são apresentados de modo comparativo na Figura 24.  
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a) Pt/PbO2 antes da ciclagem b) Pt/PbO2 após a ciclagem 

Figura 24: Difratogramas de Raios X para os eletrodos de Pt/PbO2 antes e depois da realização 

das voltametrias cíclicas.  

 

 

A partir da Figura 24 verifica-se que os difratogramas obtidos para os filmes de PbO2 

antes da realização das voltametrias cíclicas e após as ciclagens voltamétricas mostraram-se 

muito semelhantes. Mesmo com essas diferenças muito pequenas como na intensidade de 

alguns pico, por exemplo, podemos afirmar que as ciclagens não provocam uma modificação 

na estrutura do composto. Assim é possível ter a garantia de que mesmo fazendo a ciclagem, 

desde que esta termine no potencial mais anódico, o material do filme é reestabelecido a dióxido 

de chumbo, não modificando a sua estrutura. 

A partir da técnica de Difração de Raios X foi possível perceber que a incorporação dos 

aditivos pode modificar a cristalinidade dos materiais obtidos. Destaca-se o filme produzido 

com Fe3+ e F- com cristalinidade próximo de 85%. Também foi possível identificar que a fase 

dos materiais produzidos, com exceção do filme depositado a partir de metanossulfonato de 

chumbo e ácido metanossulfônico, são constituídos basicamente por β-PbO2. Além disso, 
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verificou-se que o procedimento de ciclagem, apesar de alterar a morfologia dos depósitos, não 

modifica a estrutura do material.  

 

5.1.7. Estimativa “Band Gap” (Espectroscopia UV-Vis e Voltametria Cíclica)   

 

A partir dos dados de absorbância obtidos pela técnica de espectroscopia de UV-Vis foi 

calculado o valor do “band gap” óptico dos diferentes eletrodos produzidos. Esse valor foi 

estimado utilizando o modelo matemático de Kubelka Munk e o método de Tauc. A 

extrapolação da região linear da curva, para o eixo das abcissas, obtida pelo método de Tauc 

forneceram os valores de “band gap” óptico de cada material avaliado 

Na Figura 25 são apresentadas as curvas de Tauc para os diferentes eletrodos 

produzidos, a partir das quais os valores dos “band gap” óptico foram calculados.  
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c) Pt/ V-F-PbO2 d) Pt/PbO2 - MET 

Figura 25: Curvas de Tauc para os diferentes eletrodos produzidos sobre o substrato de platina. 

 

Os valores encontrados por esse método para os diferentes eletrodos apresentam uma 

certa variação entre si e são reportados na Tabela 5.  

Foi também estimado o valor do “band gap” a partir de medidas eletroquímicas, através 

de uma voltametria cíclica, realizada a velocidade de varredura de 10 mV s-1 em meio de H2SO4 

0,5 mol L-1 com cada eletrodo avaliado. O valor do “band gap” a partir dos dados 

eletroquímicos foram baseados nas seguintes fórmulas: 

EVB = - (EOX + 4,14)eV e 

ECB = - (ERED + 4,14) eV 

ΔE = ECB - EVB 

Os valores estimados de “band gap”, por este método estão bastante próximos entre si 

e são reportados juntamente com os valores obtidos para o “band gap” óptico na Tabela 5 
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Tabela 5. Tabela comparativa para os valores de “band gap” dos materiais estimados a partir 

de diferentes métodos 

Material “Band gap” óptico (UV-

Vis) 

“Band gap” eletroquímico 

Pt/PbO2 2,58 eV 0,28 eV 

Pt/Fe-F-PbO2 2,15 eV 0, 22 eV 

Pt/V-F-PbO2 0,96 eV 0,28 eV 

Pt/PbO2- MET 1,62 eV 0,25 eV 

 

 

Apesar de os valores de “band-gap” encontrados pelo método óptico apresentarem uma 

variação entre os eletrodos testados, é possível afirmar que com exceção do material produzido 

com V2O5 e F-, estes apresentam-se relativamente concordantes com a literatura. Ainda não 

existe um consenso completamente estabelecido na literatura em relação ao valor do “band 

gap” do PbO2, mesmo sem a presença de aditivo. A literatura relata diversos valores de “band 

gap”  para esse material, que vão desde 1,4 eV30 até 2,94 eV52. 

Os valores obtidos pelo método eletroquímico para os diferentes eletrodos ficaram bem 

próximos entre si e são consistentes com a elevada condutividade do PbO2, já que este é muitas 

vezes referido como “intrinsicamente metálico”. De fato, Scanlon et al53, assinala a discrepância 

entre “band gap” óptico e “band gap” direto para o PbO2 e demonstra que podem ser 

calculados valores de “band gap” próximos aos encontrados aqui pelo método eletroquímico, 

supondo um mecanismo de condutividade diferente para o PbO2. A discrepância entre os 

valores de “band-gap” obtidos indicam que a condutividade do PbO2 envolve outros portadores 

de carga além dos elétrons da banda de condução. 

  



 

60 

 

5.2 ELETRODOS PREPARADOS EM SUBSTRATO DE TITÂNIO  

 

5.2.1. Tratamento do substrato  

 

 Como já discutido anteriormente, o titânio quando exposto ao ar ou a soluções aquosas 

forma uma fina camada de óxido de titânio, que é parcialmente isolante. Isso piora a 

condutividade do eletrodo e a aderência do deposito sobre o titânio. Por esse motivo, destaca-

se a importância da realização de um tratamento com o substrato para a retirada dessa camada 

preexistente de óxido de titânio antes da eletrodeposição.  

 No presente trabalho foram utilizados dois substratos de titânio, sendo que um deles foi 

um fio com pequena área geométrica, de cerca de 0,157 cm2. Para este eletrodo foi realizado 

um tratamento mais simplificado, passando apenas por um polimento mecânico com lixa de 

grana 600, seguido por um polimento químico com solução diluída de ácido nítrico e fluorídrico 

durante 15 s. A realização do eletropolimento poderia dissolver totalmente o fio.  

 A realização das medidas de difração de raios X, espectroscopia UV-Vis necessitavam 

da formação de um filme com maior área para permitir a focalização do feixe de Raios X ou 

UV-Vis sobre o material. Assim, uma placa de titânio foi utilizada para a eletrodeposição desses 

filmes. No entanto, o tratamento dessas placas do substrato apenas com lixa 600 e polimento 

químico, como foi feito com o fio, não foi suficiente para a retirada de toda a camada preexiste 

de óxido. Portanto, essas placas passaram pelo polimento mecânico com a sequência de lixas 

220, 320, 400 e 600, posteriormente foram submetidas ao processo de eletropolimento 

conforme metodologia utilizada por Antonini15. Ainda por último, as placas foram tratadas com 

a solução diluída de ácido nítrico e fluorídrico durante 15 s. Na figura 26 são mostradas duas 

placas de titânio, sendo que a placa a esquerda foi submetida ao eletropolimento, enquanto que 

a placa a direita foi submetida apenas ao polimento mecânico com a sequência de lixas. É 

possível verificar uma grande diferença entre duas placas. A amostra que passou pelo 

eletropolimento apresenta sua superfície muito mais brilhante, enquanto que a que passou 

apenas pelo polimento mecânico possui ainda pouco brilho podendo indicar que ainda possui 

uma camada de óxido sobre a superfície. 
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Figura 26: Amostras do substrato de titânio, à esquerda submetida ao eletropolimento e a direita 

submetida apenas ao polimento mecânico. 

 

 

5.2.2. Deposição dos filmes  

 

A formação dos filmes sobre o substrato de titânio também foi realizada de modo 

galvanostático. Tendo em vista que a densidade de corrente de 5 mA cm-2 aplicada durante o 

tempo de 1200 s foram as condições que deram origem a filmes bem recobertos sobre a platina, 

foi decidido utilizar as mesmas condições para a formação dos filmes sobre o substrato de 

titânio. A temperatura utilizada para a deposição dos filmes sobre titânio foi de 65°C. Essa 

temperatura foi utilizada devido ao fato que a formação das diferente fases polimórficas do 

PbO2 é influenciada por diversos parâmetros, dentre eles a temperatura. Em temperatura mais 

elevadas, cerca de 65°C, é formada preferencialmente a fase β-PbO2
53. E o interesse na 

formação dessa fase polimórfica se deve ao fato que alguns estudos5,55 mostram que a reação 

de evolução de oxigênio nessa fase, ocorre em um potencial mais anódico, em relação à fase 

alfa. Essa característica é bastante importante tendo em vista a utilização dos mesmos em 

aplicações anódicas industriais. Além disso, verificou-se, também a partir de testes preliminares 

que em temperatura ambiente (25°C), a deposição do PbO2 sobre o titânio não ocorre. Só foi 

possível obter o filmes sobre o titânio empregando a temperatura de 65°C no banho de 

deposição.   
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Na eletrodeposição dos filmes sobre o substrato de titânio foram utilizados os mesmo 

aditivos escolhidos no estudo com a platina. Sendo assim, foram produzidos quatro eletrodos 

com o substrato de titânio. Dois filmes foram eletrodepositados sem a presença de aditivos, um 

produzido a partir de nitrato de chumbo e ácido nítrico (Ti/PbO2) e outro a partir de 

metanossulfonato de chumbo e ácido metanossulfônico (Ti/PbO2 – MET). Outros dois filmes 

foram produzidos a partir do banho de nitrato de chumbo e ácido nítrico, sendo um deles na 

presença dos aditivos Fe3+ e F- (Ti/ Fe-F-PbO2) e outro na presença dos aditivos V2O5 e F- 

(Ti/V-F-PbO2).  

Na Figura 27 são apresentadas as curvas cronopotenciométricas obtidas durante a 

eletrodeposição dos filmes de PbO2, na ausência e na presença dos aditivos sobre o substrato 

de titânio.  
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Figura 27. Cronopotenciogramas das deposição de filmes de PbO2 sobre titânio com 

densidade de corrente de 5 mA cm-2 para os diferentes eletrodos produzidos durante  

1200 s.  

 

As curvas apresentadas na Figura 27 mostram também uma elevação de potencial no 

início do experimento, seguido por uma relaxação e estabelecimento de um patamar de 

potencial durante o restante da medida.  
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Pode ser observado a partir do inserto da figura que o processo de nucleação, que está 

relacionado com o tempo de indução desde os instantes iniciais do experimento, passando pelo 

pico de potencial até o início do estabelecimento do patamar de potencial11 é diferenciado para 

os diferentes eletrodos. Percebe-se claramente que os filmes produzidos com a incorporação 

dos aditivos apresentaram um tempo de indução maior. Portanto, a formação dos núcleos de 

PbO2 sobre o titânio na presença dos aditivos ocorre mais lentamente. Esse aumento no tempo 

de indução na presença dos aditivos pode estar relacionada com a adsorção de íons fluoreto na 

superfície do substrato de titânio, o que inibe a formação dos núcleos de PbO2 nesse substrato. 

Verifica-se também que na presença dos aditivos o patamar de potencial, relacionado 

ao crescimento do filme, se estabeleceu em um valor de potencial superior. Esse fato, assim 

como o maior tempo de indução, sugere que os aditivos tornaram mais difícil a eletrodeposição 

do filme de PbO2 sobre o titânio. Outra característica observada nas curvas de eletrodeposição 

dos filmes na presença dos aditivos é o aumento do potencial de patamar, relacionado ao 

crescimento dos filmes ao longo do tempo. Esse fato deve estar relacionado ao aparecimento 

de outra reação, possivelmente a reação de desprendimento de oxigênio, juntamente com a 

reação de crescimento do filme.  

Tendo em vista o maior tempo de indução, assim como as imagens de microscopia 

eletrônica dos filmes, apresentadas na Figura 28, que mostram menor recobrimento do substrato 

no caso dos filmes com aditivos, pode ser sugerido que o dióxido de titânio, formado no 

substrato que não foi recoberto, catalisa a reação de desprendimento de oxigênio. Esse fato 

explica o estabelecimento de potencial de crescimento do filme em um valor mais elevado.   

A morfologia dos filmes formados foi analisada por imagens de microscopia eletrônica 

de varredura com ampliação de 1000X. As imagens são apresentadas na Figura 28.   
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a) Ti/ PbO2 1000X b) Ti/Fe-F-PbO2 1000X 

  

c) Ti/ V-F-PbO2 1000X d) Ti/ PbO2 – MET 1000X  

Figura 28: Microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 1000X para os diferentes filmes 

depositados sobre titânio. 

 

 

Assim como já tinha sido observado no estudo com o substrato de platina, verificou-se 

que a incorporação dos aditivos originou modificações na morfologia dos filmes. Observando 

cuidadosamente as micrografias dos filmes depositados com aditivos parece haver a formação 

de cristais muito pequenos que se juntam formando aglomerados (grandes blocos de materiais 

vistos quando a imagem é observada rapidamente).  
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A partir das imagens de microscopia eletrônica de varredura ainda é possível observar 

alguns locais em que o substrato não foi completamente recoberto pelo material do filme. Esse 

recobrimento ineficiente do substrato está relacionado ao fato que a eletrodeposição do PbO2 

sobre o titânio é seletiva para algumas orientações cristalográficas. Essa seletividade para a 

eletrodeposição do PbO2 sobre titânio já foi observada anteriormente por outros autores11, 54, 56. 

A partir de um substrato cuidadosamente polido pelo método eletroquímico e químico 

é possível observar a textura do titânio, que revela os contornos de grãos, relacionados com os 

planos cristalográficos do mesmo. Utilizando esses substratos que passaram  por esse cuidadoso 

tratamento foram realizados vários testes, submetendo essas placas de titânio a ciclos 

voltamétricos na solução de eletrodeposição de PbO2 sem aditivos. Essas voltametrias foram 

realizadas numa velocidade de varredura de 50 mV.s-1 entre os potenciais de 1,4 e 1,8 V em 

relação ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol.L-1), região onde estaria ocorrendo a 

eletrodeposição do filme. Esses testes tiveram por objetivo promover um crescimento lento do 

filme e com isso verificar se a eletrodeposição ocorria mesmo em alguns planos preferenciais 

do titânio. Foi realizado uma imagem com microscópio óptico deste eletrodo após essas 

voltametrias. Essa imagem com ampliação de 100X é apresentada na Figura 29.  

 

Figura 29: Microscopia óptica com aumento de 100X para substrato de titânio submetido a 30 

ciclos voltametricos entre 1,4 e 1,8 V vs Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1) a 50 mV s-1 na solução de 

eletrodeposição. 
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É claramente perceptível a partir da Figura 29 o crescimento do filme de PbO2, 

exatamente em alguns grãos do titânio, caracterizado pela cor escura do PbO2. Em outros grãos 

do substrato observa-se um crescimento não tão eficiente, caracterizado por uma cor 

acinzentada. E ainda, em algumas orientações cristalográficos do titânio parece não haver 

qualquer recobrimento pelo filme de PbO2. 

Através deste crescimento voltamétrico do filme de PbO2 foi claramente observado o 

crescimento preferencial do filme de PbO2 sobre alguns grãos do substrato de titânio. Com o 

intuito de verificar se esse mesmo comportamento era observado em um crescimento do filme 

de modo galvanostático, foi realizado, sobre um substrato de titânio cuidadosamente tratado, 

uma deposição de PbO2 de modo galvanostático. As condições experimentais utilizadas neste 

teste foram as mesmas empregadas durante a eletrodeposição dos filmes em titânio realizadas 

neste trabalho, com exceção do tempo de eletrodeposição que foi menor (180 s). Após este teste 

o eletrodo foi analisado por microscopia óptica, que é apresentada na Figura 30.  

 

Figura 30: Microscopia óptica com aumento de 100X para substrato de titânio submetido a 

eletrodeposição galvanostática (j= 5 mA cm-2) durante 180 s a 65°C.  

 

 

A partir da microscopia óptica apresentada na Figura 30 é possível verificar que mesmo 

num crescimento de modo galvanostático a eletrodeposição do PbO2 ocorreu preferencialmente 
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em alguns planos cristalográficos. Apesar de nesta imagem ser observada maior área recoberta 

pelo filme é possível verificar que alguns planos são recobertos antes e outros só após 

determinado tempo de eletrodeposição.  

Desta forma, não há dúvidas de que o PbO2 não cresce de forma homogênea sobre o 

substrato de titânio, deixando algumas regiões com um recobrimento pobre. O impacto negativo 

é que nessas regiões onde não ocorre o recobrimento do titânio, ou esse recobrimento não é 

muito eficiente, o crescimento do óxido de titânio é favorecido.  

 

5.2.3. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica  

 

Para os eletrodos depositados sobre titânio as medidas de espectroscopia de impedância 

foram realizadas logo após a eletrodeposição dos filmes. O potencial utilizado para a realização 

das medidas foi o de 1,8 V em relação ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1), que foi o 

potencial escolhido para a realização das medidas no estudo com a platina. Mesmo para os 

eletrodos depositados sobre titânio a escolha deste potencial é coerente tendo em vista as curvas 

voltametricas (que serão apresentada e discutidas posteriormente), que mostram o início de um 

processo faradáico neste potencial.  

As condições experimentais para a realização das medidas de espectroscopia de 

impedância para estas amostras foram as mesmas utilizadas para os eletrodos depositados sobre 

o substrato de platina. No entanto, as medidas em diferentes potenciais não foram realizada 

tendo em vista que o potencial de 1,8 V já tinha sido escolhido. Também não foram realizadas 

medidas de impedância ao longo dos ciclos para os eletrodos depositados em titânio, visto que 

a cada ciclo voltametrico não era possível reestabelecer o PbO2 reduzido durante a varredura 

catódica, pois sendo o titânio um metal válvula, praticamente não ocorre a passagem de corrente 

na direção anódica. Desta forma, o potencial aplicado na varredura anódica é empregado na 

formação do filme de óxido de titânio.  

Como a reposta no domínio da frequência de um sistema eletroquímico pode ser 

simulado por um circuito equivalente, este circuito foi construído para o sistema estudado, 

baseado em autores que estudaram anteriormente a reação de desprendimento de oxigênio no 

eletrodo de β-PbO2. Segundo Ho et al57, citado por Franco et al58, o circuito equivalente para a 

reação de desprendimento de oxigênio sobre um eletrodo de β-PbO2 pode ser construído 

conforme o esquema representado na Figura 31.  
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Figura 31: Circuito equivalente para a reação de desprendimento de oxigênio em um eletrodo 

de β-PbO2. Fonte: Retirado de Ho et al (1994). 

 

 

No circuito equivalente apresentado, Rs representa a resistência da solução não 

compensada, Cdl a capacitância da dupla camada. Rf está relacionada a resistência de 

transferência de carga, Cp é atribuída a pseudocapacitância de adsorção de intermediários no 

eletrodo e Rp é atribuído a resistência gerada por intermediários adsorvidos na superfície do 

eletrodo. O mesmo circuito equivalente foi utilizado para a simulação dos dados tanto dos 

eletrodos depositados sobre o platina como sobre o titânio.    

Os valores das resistências para os diferentes eletrodos obtidos a partir do circuito 

equivalente são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores das resistências para cada eletrodo estimadas a partir do circuito equivalente   

Eletrodo Rf (ohms cm-2) Rp (ohms cm-2) Rs (ohms cm-2) 

Pt/PbO2 1,239 4,064 0,194 

Pt/Fe-F-PbO2 4,622 36,05 0,181 

Pt/V-F-PbO2 3,558 67,47 0,189 

Pt/PbO2 - MET 5,759 9,321 0,185 

Ti/PbO2 284,6 893,7 6,222 

Ti/Fe-F-PbO2 1,333 x 103 1,123 x 103 7,780 

Ti/V-F-PbO2 498,1 1,607 x 103 6,816 

Ti/PbO2 - MET 153,4 536,5 6,204 

 

 

A partir dos dados da Tabela 6 verifica-se claramente um aumento na resistência de 

transferência de carga da reação faradáica que está ocorrendo, e também na resistência gerada 

por intermediários adsorvidos, representados respectivamente por, Rf e Rp, para os filmes 

depositados sobre o titânio. No caso do substrato de titânio, além da transferência carga da 
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reação de evolução de oxigênio, deve também ocorrer outra reação acoplada, provavelmente a 

reação de formação do dióxido de titânio, que ocasiona esse aumento de resistência observado.  

A resistência da solução não compensada, praticamente não é alterada pela incorporação 

dos aditivos. Verificou-se maiores valores de resistência da solução não compensada para os 

eletrodos depositados sobre titânio, muito provavelmente pelo fato da formação do dióxido de 

titânio. 

Os diagramas de Nyquist, obtidos antes da realização das medidas voltametricas, para 

os diferentes eletrodos suportados em titânio serão apresentados juntamente com os resultados 

simulados pelo circuito equivalente. Serão mostrados também, de modo comparativo os 

diagramas de Nyquist, obtidos nas mesmas condições para os eletrodos produzidos sobre 

platina. Na Figura 32 são apresentados os diagramas de Nyquist referentes aos filmes de PbO2 

depositado a partir de nitrato de chumbo e ácido nítrico sem a incorporação de aditivos.  
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Figura 32: Diagramas de Nyquist obtidos experimentalmente e simulado a partir do circuito 

equivalente (CE) para os filmes de PbO2 sem aditivos depositados sobre Pt (a) e Ti (b).  

 

 

A partir da Figura 32 é possível verificar que em ambos os eletrodos existe a ocorrência 

de dois processos, visto que ambos os diagramas de Nyquist apresentam dois semicírculos. No 

eletrodo depositado sobre titânio é possível perceber mais claramente a separação dos processos 

de transferência de carga. De acordo com a literatura44 o semicírculo que ocorre em altas 
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frequências está relacionado à transferência de elétrons da reação, que está ocorrendo, neste 

caso a reação de evolução de oxigênio e os processos de carga da dupla camada. O semicírculo 

observado na região de baixas frequências é atribuído a reação de intermediários adsorvidos, 

principalmente OH·, gerados durante a reação de evolução de oxigênio. No caso do titânio, o 

semicírculo na região de baixas frequências aparece mais claramente, visto que o dióxido de 

titânio catalisa a reação de desprendimento de oxigênio, gerando maior quantidade de radicais 

adsorvidos .  

É apresentado na Figura 33 os diagramas de Nyquist, obtidos experimentalmente, assim 

como seus respectivos diagramas obtidos pela simulação a partir do circuito equivalente para 

os filmes depositados sobre os dois substratos na presença de Fe3+ e F-.  
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Figura 33: Diagramas de Nyquist obtidos experimentalmente e simulado a partir do circuito 

equivalente (CE) para os filmes de PbO2 depositados na presença de Fe3+ e F- sobre Pt (a) e Ti (b).  

 

Na Figura 33 percebe-se que no caso do filme de Fe-F-PbO2 depositado sobre a platina 

ocorre a formação de apenas um semicírculo, porém este não apresenta-se regular, mas 

achatado, o que é característico da ocorrência de dois ou mais processos em conjunto. Já no 

caso do substrato de titânio é clara a ocorrência desses dois processos pela separação dos 

semicírculos. Um sistema bem mais resistivo é observado no caso do eletrodo depositado sobre 

titânio e também se comparado ao eletrodo depositados sem a presença de aditivos.  
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Os diagramas de Nyquist, para os dados experimentais e simulados a partir do circuito 

equivalente, para os eletrodos eletrodepositados na presença do pentóxido de vanádio e 

fluoreto, utilizados como aditivos sobre os dois substrato são apresentados na Figura 34.  
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a) Pt/V-F-PbO2 b) Ti/ V-F-PbO2 

Figura 34: Diagramas de Nyquist obtidos experimentalmente e simulado a partir do circuito 

equivalente (CE) para os filmes de PbO2 depositados na presença de V2O5 e F- sobre Pt (a) e Ti (b).  

 

 

Pode ser observado a partir da Figura 34 que os diagramas de Nyquist para o filmes 

eletrodepositados na presença do material lamelar de óxido de vanádio e fluoreto também 

apresentaram a característica  de semicírculo achatado no caso do filme depositado em Pt, o 

que é característicos da ocorrência de mais um processo. A separação desses processo de 

transferência de carga é evidenciada no caso do deposito sobre Ti, assim como foi observado 

para os demais eletrodos. Foi verificado também o aumento no diâmetro do semicírculo em 

relação ao filmes sem dopagem, caracterizando um aumento na resistividade do sistema quando 

os filmes foram eletrodepositados na presença dos aditivos. No caso do filme produzido na 

presença dos aditivos de vanádio e fluoreto sobre o titânio, também é visto uma pequena 

discordância entre os diagramas obtidos segundo dados experimentais e pela simulação a partir 

do circuito equivalente. Assim sugere-se que para estes filmes existem outros fatores além 

daqueles que são simulados pelo circuito equivalente.  
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Na Figura 35 é possível verificar os diagramas de Nyquist construídos segundo dados 

experimentais e também a partir da simulação pelo circuito equivalente para o filme de PbO2 

depositado pelo banho de metanossulfonato de chumbo e ácido metanossulfônico, sem a 

presença de aditivos. 
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a) Pt/PbO2 - MET b) Ti/PbO2 - MET 

Figura 35: Diagramas de Nyquist obtidos experimentalmente e simulado a partir do circuito 

equivalente (CE) para os filmes de PbO2 depositados a partir de metanossulfonato de chumbo e ácido 

metanossulfônico, sem a presença de aditivos sobre Pt (a) e Ti (b).  

 

 

Para o eletrodo depositado a partir de metanossulfonato de chumbo e ácido 

metanossulfônico sem a incorporação de nenhum aditivos, foi observado, conforme a Figura 

35, características bastante semelhantes as encontradas para os demais eletrodos. Destaca-se o 

fato que os diâmetros dos semicírculos apresentaram valores semelhantes aos do outro filme 

depositado sem a presença de aditivos e consequentemente menor do que dos eletrodos 

depositados na presença dos aditivos avaliados.  

Assim, de uma forma geral percebemos que os diâmetros dos semicírculos que ocorrem 

em altas frequências é maior para os eletrodos depositados em titânio na presença dos aditivos, 

caracterizando maior resistividade do sistema. Esse resultado não vai ao encontro do que foi 

observado a partir das curvas de Tafel que sugerem uma maior atividade catalítica para a reação 

de evolução de O2 para os eletrodos com aditivos. Desta forma, apesar de na literatura já ser 
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atribuído ao semicírculo em altas frequências à resistência de transferência de carga da reação 

de desprendimento de O2, e o semicírculo em baixas frequências a resistência geradas por 

intermediários adsorvidos na superfície do eletrodo, é proposto que possivelmente a reação de 

formação de dióxido de titânio também esteja contibuindo, e com isso aumentando a resistência 

do sistema. Assim, é proposta a explicação para o fato de o diâmetros dos semicírculos em altas 

frequências ser maior para os eletrodos com aditivos, tendo em vista que esses eletrodos 

possuem maior área do substrato exposta o que contribuiu para formação de maior quantidade 

de dióxido de titânio. 

 

5.2.4. Voltametrias Cíclicas  

 

Após a obtenção de um filme de PbO2 depositado sobre titânio, foi testado com o 

mesmo, várias regiões de abrangência de potencial nas medidas de voltametria cíclica para a 

identificação de todos os picos relacionados aos processos de oxidação e redução que 

acontecem na superfície do eletrodo. Com este teste preliminar verificou-se a necessidade da 

abrangência de uma região bem maior de potenciais, em relação as medidas feitas com os 

eletrodos suportados em platina. Portanto decidiu-se por realizar as medidas voltametricas na 

velocidade de varredura de 50 mV s-1, entre os potenciais de 2,5 V e -0,5 V em relação ao 

eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1), em meio de H2SO4 0,5 mol L-1.  

Devido ao fato da eletrodeposição do filme ser realizada na temperatura de 65°C as 

medidas de voltametrias cíclicas também foram realizadas nessa temperatura, por questão de 

conveniência. As curvas voltamétricas obtidas para os diferentes eletrodos depositados sobre 

titânio são apresentadas de modo comparativo na Figura 36.  



 

74 

 

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

I 
/ 
A

E vs Ag/AgCl / V

 Ti/PbO
2

 Ti/Fe-F-PbO
2

 Ti/V-F-PbO
2

 Ti/PbO
2
 - MET

 

Figura 36: Voltamogramas cíclicos obtidos a 50 mV s-1 em 65°C para os diferentes eletrodo 

suportados em titânio.  

 

 

As voltametrias cíclicas sempre iniciaram no potencial mais anódico, passando pelo 

limite inferior de potencial e terminando novamente no potencial mais anódico. Não foi 

verificado reversibilidade nas curvas voltamétricas para os eletrodos depositados sobre titânio. 

Essa carcterística já era esperada, visto que o titânio é um metal válvula, que deixa passar 

corrente na direção catódica, mas não deixa a corrente passar na direção anódica. Esse fato 

mostra que apesar dos processos de pré tratamento o filme de óxido de titânio está presente no 

eletrodo após a deposição do PbO2.   

Por esse motivo e por medidas preliminares que mostram que os próximos ciclos 

realizados com o eletrodo não seguem uma tendência regular, as curvas voltametricas foram 

analisada apenas no primeiro ciclo para os eletrodos suportados em titânio.  

 

5.2.5. Curvas Mott-Schottky  

 

Como já discutido os filmes depositados sobre titânio ao serem submetidos à uma 

varredura catodica em uma voltametria cíclica, o PbO2 não é reestabelecido completamente na 
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varredura anódica. Portanto, as medidas de Mott-Schottky foram realizadas nas mesmas 

condições experimentais que foram utilizadas no estudo com o substrato de platina, porém 

apenas antes da realização das voltametrias cíclicas. As curvas Mott-Schottky para os eletrodos 

depositados sobre titânio, com os ajustes lineares na região mais linear da curva (1,8 a 2,0 V) 

são apresentadas na Figura 37. 
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Figura 37: Curvas Mott-Schottky e ajustes lineares para os eletrodos depositados sobre titânio, 

realizadas na frequência de 10 Hz em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 antes da voltametria cíclica. 

 

Nas curvas apresentadas na Figura 37 verifica-se a presença de uma região com 

capacitância praticamente constante, até aproximadamente 1,8 V. Esse fato é característico de 

uma região de potenciais onde não ocorre reações de transferência de elétrons. A partir do 

potencial de 1,8 V observa-se uma variação na capacitância dos materiais, que apresenta-se 

relativamente linear até aproximadamente 2,0 V. Essa variação é devida as transferências de 

elétrons que ocorrem por causa da reação de desprendimento de oxigênio. A partir de 2,0 V 

quando a reação de desprendimento de oxigênio torna-se mais intensa a capacitância varia em 

escala maior, desviando a linearidade da curva. Desta forma, foi considerada apenas a região 

de potenciais entre 1,8 e 2,0 V para o ajuste linear das curvas.  
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O valor do potencial de banda plana estimado a partir da equação de Mott-Schottky 

para estes eletrodos foram calculados e são apresentados, com o coeficientes de correlação 

linear na Tabela 7, juntamente com os valores obtidos para os eletrodos confeccionados sobre 

o substrato de platina.  

 

 

Tabela 7: Potencial de banda plana e coeficientes de correlação linear estimados pela equação 

de Mott-Schottky para os diferentes eletrodos depositados sobre Ti e Pt antes da voltametria.  

 EFB substrato Pt  R2 substrato Pt EFB substrato Ti R2 substrato Ti 

PbO2 1,77 V 0,9797 1,50 V 0,9883 

Fe-F-PbO2 1,59 V 0,9559 1,49 V 0,8797 

V-F-PbO2 ----------- ----------- 1,58 V 0,7255 

PbO2 -MET 1,24 V 0,4596 1,80 V 0,9352 

 

 

Analisando os dados da Tabela 7 verifica-se que o valor do potencial de banda plana 

é consideralvelmente maior para o eletrodo depositado na presença de metanossulfonato de 

chumbo e ácido metanossulfônico, caracterizando a ocorrência de um efeito inibidor neste 

eletrodo para a reação desprendimento de oxigênio. Esse fato é concordante com o resultado 

obtido na curva de Tafel (será apresentado no próximo item), que também apresenta uma 

característica de inibição para a reação de evolução de oxigênio para o eletrodo Ti/PbO2 – MET.  

Verifica-se também a partir da análise das curvas Mott-Schottky apresentadas na 

Figura 37, que a inclinação das curvas foi consideravelmente diferente (inclinações maiores), 

para os eletrodos depositados na presença dos aditivos. Esse fato pode estar relacionado à 

diminuição do número de portadores de carga, que é inversamente proporcional a inclinação da 

curva.  

Assim, parece realmente existir um efeito eletrônico dos aditivos quando o substrato 

de titânio é utilizado. Desta forma, com esses resultados ainda não é possível afirmar, mas pode 

ser sugerido que os íons aditivos possuem maior efeito eletrônico no filme de dióxido de titânio, 

e não no filme de PbO2, como é sugerido em muitas pesquisas. 
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5.2.6. Curvas de Tafel para a reação de desprendimento de oxigênio  

 

A partir das voltametrias lineares realizadas a 10 mV s-1 em meio de H2SO4  

0,5 mol L-1, foram calculados os valores do logaritmo das correntes obtidas e plotados em 

função do potencial aplicado em relação ao eletrodo de referência de Ag/AgCl (KCl  

1,0 mol L-1) para a obtenção da curvas de Tafel para a reação de desprendimento de oxigênio. 

As voltametrias lineares para os diferentes eletrodos depositados sobre o titânio, assim como 

as curvas de Tafel para os mesmos são apresentadas na Figura 38.  
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a) Voltamogramas lineares para os diferentes 

eletrodos obtidos a 10 mV s-1 

b) Curvas de Tafel para a reação de 

desprendimento de oxigênio 

Figura 38: Voltamogramas lineares obtidos em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 e curvas de Tafel para a 

reação de desprendimento de oxigênio dos eletrodos suportados em titânio. 

 

 

Com o gráfico do logaritmo das correntes obtidas nas voltametrias lineares em função 

do potencial aplicado foi verificado um região com maior linearidade dos resultados entre os 

potenciais de 1,6 e 1,8 V em relação ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1). O ajuste linear 

nesta região de potenciais atingiu valores de correlação linear bastante satisfatórios. 

Provavelmente em potenciais mais elevados as curvas não apresentam bons ajustes lineares, 
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pelo fato de outras reações, além da reação de desprendimento de oxigênio, estarem ocorrendo 

como possivelmente a reação de crescimento do óxido de titânio. 

Os ajustes lineares das curvas de Tafel apresentaram inclinações diferentes. Um 

comportamento notório foi o do eletrodo depositado na presença de Fe3+ e F- que quando 

depositado sobre o substrato de platina inibiu a reação de desprendimento de oxigênio, 

enquanto que quando foi depositado sobre titânio o mesmo comportamento não foi observado   

Entretanto, deve-se considerar que a deposição do filme de PbO2 foi dificultada na 

presença dos aditivos, conforme discutido a partir das medidas cronopotenciométricas, Assim, 

esse fato pode ter originado a formação de maior quantidade de óxido de titânio, que 

possivelmente catalisou a reação de desprendimento de oxigênio, originando os resultados 

observados nas curvas de Tafel. A catalise da reação de oxigênio para os eletrodos depositados 

no substrato de titânio na presença dos aditivos, já pode ser observada pela elevação do 

potencial de crescimento do filme verificado nas medidas cronopotenciométricas, apresentadas 

na Figura 27. 

 

5.2.7. Difração de Raios X  

 

Assim como no estudo com a platina, foram também depositados filmes dos materiais 

avaliados sobre placas de titânio para serem caracterizados por Difração de Raios X. Na Figura 

39 são apresentados os sinais padrões de Difração de Raios X do dióxido de chumbo referente 

as duas fases polimórficas (alfa e beta). A identificação das fases α-PbO2 e β-PbO2 foram 

realizadas a partir da base de dados do software EVA (V 1.1), sendo a carta n° 72-2440, 

referente à fase alfa e a carta n° 76-0564 referente à fase beta50.  
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Figura 39: Padrões de Difração de Raios X para o PbO2 nas duas fases polimórficas   

 

 

 Os difratogramas obtidos para os diferentes filmes depositados sobre os substratos de 

titânio são apresentados conjuntamente na Figura 40.  
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c) Ti/ V-F-PbO2 d) Ti/ PbO2 - MET 

Figura 40: Difratogramas de Raios X para os diferentes filmes depositados sobre o substrato de 

titânio. 

 

 

No tratamento dos difratogramas dos filmes depositados sobre titânio não foi possível 

realizar a identificação dos fases polimórficas do PbO2, formada em cada filme, bem como da 

possível presença de outros materiais, de acordo com a base de dados do software utilizado. 

 A dificuldade em encontrar cartas cristalográficas padrões com os picos coincidentes 

com os obtidos nos difratogramas das amostras são devido ao fato de o depósito do PbO2 ocorrer 

de forma preferencial em alguns planos cristalográficos do titânio, conforme já foi discutido e 

demonstrado através de imagens de microscopia óptica (Figuras 29 e 30).  

Desta forma conforme já mostrado por outros autores11,50, para filmes finos, a 

identificação quantitativa das fases polimórficas não é possível a partir da técnica de difração 

de Raios X, especialmente no caso de filmes finos em que ocorre a deposição em orientações 

preferenciais do substrato.  

Os valores de cristalinidade e tamanhos de partículas, os últimos,que foram estimados 

pela equação de Scherrer a partir do pico de maior intensidade para as amostras depositadas 

sobre titânio são apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8: Cristalinidade e tamanhos de partículas estimados para os filmes depositados sobre 

titânio.   

Materiais Cristalinidade Tamanho de partícula (nm) 

Ti/PbO2 78,2% 26,7 

Ti/Fe-F-PbO2 71,1% 7,9 

Ti/V-F-PbO2 74,0% 7,5 

Ti/PbO2 - MET 82,2% 24,9 

 

 

A partir dos dados da Tabela 8 é possível verificar a diminuição dos valores de 

cristalinidade para os filmes depositados na presença dos aditivos. Esse resultado mostra-se em 

acordo com o que foi observado nas medidas cronopotenciometricas, que sugeriram maior 

dificuldade na deposição dos filmes na presença dos aditivos.  

Os resultados obtidos para os tamanhos de partículas estimados pela equação de 

Scherrer a partir do pico de maior intensidade mostram uma diminuição no tamanho para os 

filmes na presença dos aditivos. Desta forma este resultado é concordante com o que é 

observado nas imagens de microscopia eletrônica de varredura.  

 

5.2.8. Estimativa do “Band Gap” (Espectroscopia UV-Vis e Voltametria Cíclica)  

 

Da mesma forma que no estudo do substrato de platina os filmes depositados sobre as 

placas de titânio foram submetidos as medidas de Espectroscopia UV-Vis, que forneceram os 

dados de absorbância, utilizados juntamente com o modelo matemático de Kubelka Munk e o 

método de Tauc para a estimativa do valor de band “gap óptico”.  

Na Figura 41 são mostradas as curvas de Tauc, com a extrapolação da região linear das 

curvas para o eixo das abcissas, que forneceram os valores de “band gap” óptico de cada 

material estudado.  
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Figura 41: Curvas de Tauc para os diferentes filmes depositados sobre Ti utilizadas para estimativa 

do valor de “band gap” pelo método óptico. 

 

  

 A partir das curvas de Tauc foi calculado pela equação da reta, obtida pelo ajuste da 

região linear da curva, o ponto de intersecção da reta com o eixo das abcissas e 

consequentemente o valor do “band gap” óptico dos materiais estudados. Os valores obtidos 
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serão apresentados posteriormente em uma tabela junto com os valores de “band gap” 

estimados pelo método eletroquímico.  

A estimativa dos valores de band gap pelo método eletroquímico foi realizada segundo 

o mesmo procedimento empregado no estudo com a platina. No entanto, a voltametria utilizada 

para identificar os potenciais onde se iniciam os processos de oxidação da água e redução do 

PbO2 (“onset potentials”), para então estimar respectivamente o limite superior de energia da 

banda de valência e o limite inferior de energia da banda de condução, foi o primeiro cíclo 

voltametrico realizado em meio de H2SO4 0,5 mol L-1 na velocidade de 50 mV s-1, já 

apresentados na Figura 36.  

As relações utilizadas para estimar o limite superior de energia da banda de valência e 

o limite inferior de energia da banda de condução foram as seguintes: 

 

 

 Portanto, através de um cálculo simples de diferença entre os valores de energia inferior 

da banda de condução e superior da banda de valência foram obtidos os valores de “band gap” 

eletroquímico. Esses valores são apresentados juntamente com os valores encontrado pelo 

método óptico na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Tabela comparativa entre os valores de “band gap” estimados a partir dos diferentes 

métodos para os eletrodos depositados em titânio. 

Material “Band gap” óptico (UV-Vis) “Band gap” eletroquímico 

Ti/PbO2 1,86 eV 0,25eV 

Ti/Fe-F-PbO2 1,46 eV 0,30 eV 

Ti/V-F-PbO2 2,08 eV 0,72 eV 

Ti/PbO2- MET 1,46 eV 0,30 eV 

 

 

 Analisando a Tabela 9, foi possível verificar uma diferença entre os valores de “band 

gap” ópticos para os eletrodos depositados no substrato de titânio. Observou-se um 

considerável aumento no “band gap” para o eletrodo depositado na presença do material 
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lamelar de óxido de vanádio e fluoreto, o que também foi verificado a partir do “band gap” 

eletroquímico.  

 A partir dos resultados obtidos pelo método óptico pode ser verificado uma leve 

diminuição nos valores de “band gap” para o eletrodo depositado a partir de metanossulfonato 

de chumbo e ácido metanossulfônico e também para o eletrodo depositado na presença de Fe3+ 

e F- em relação ao eletrodo depositado sem a presença de aditivos a partir de nitrato de chumbo 

e ácido nítrico.   

 Assim como já havia sido observado com os resultados de “band gap” no estudo com 

o substrato de platina, verificou-se também aqui nos resultados apresentados na Tabela 7 uma 

diferença entre os valores de “band gap” estimados pelo método óptico e pelo método 

eletroquímico. No entanto, em outro tabalho52 também é relatado a discrepância entre o valor 

de “band gap” óptico e “band gap” direto. Os valores de “band gap” eletroquímico obtidos 

neste trabalho estão concordantes com cálculos demostrados por outros autores52.  

 É possível afirmar no caso dos eletrodos suportados em titânio, que os confeccionados 

com a incorporação de Fe3+ e F- e também depositado por meio de metanossulfonato de chumbo 

e ácido metanossulfônico, não apresentaram variação no “band gap” já que os valores obtidos 

para estes filmes foi o mesmo, partir da estimativa pelo método óptico, e também pelo método 

eletroquímico.  

 Os resultados obtidos para os valores de “band gap” óptico e eletroquímico para os dois 

substratos estudados são apresentados comparativamente na tabela 10. 

 

Tabela 10: Tabela comparativa entre os valores de “band gap” óptico e eletroquímico para os 

materiais depositados nos diferentes substratos. 

Material Óptico: Pt  Óptico: Ti Eletroquímico: Pt Eletroquímico: Ti 

PbO2 2,58 eV 1,86 eV 0,28 eV 0,25 eV 

Fe-F-PbO2 2,15 eV 1,46 eV 0, 22 eV 0,30 eV 

V-F-PbO2 0,96 eV 2,08 eV 0,28 eV 0,72 eV 

PbO2- MET 1,62 eV 1,46 eV 0,25 eV 0,30 eV 

 

 

Para ambos os substratos avaliados a partir do método óptico foi possível observar uma 

pequena diminuição do valor do “band gap” com a incorporação dos aditivos Fe3+ e F- e 
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também para o filme eletrodepositado em meio de metanossulfonato de chumbo e ácido 

metanossulfônico. A partir do método eletroquímico não é possível afirmar que existe uma 

tendência de diminuição ou aumento do “band gap” para os diferentes materiais. 

 Comparando os valores para os dois substratos avaliados observou-se, pelo método 

óptico uma ligeira diminuição dos valores quando o titânio foi empregado. Esse fato não é 

facilmente explicado, visto que esperava-se resultados semelhantes já que o filmes de PbO2 

avaliado deveria apresentar o mesmo resultado, ou mesmo um aumento no “band gap” poderia 

ser esperado considerando uma possível contribuição do filme de TiO2. Entretanto, não é 

possível afirmar com certeza que existe essa tendência tendo em vista que a mesma não foi 

observada nos resultados encontrado pelo método eletroquímico.  
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6. CONCLUSÕES  

 

O presente estudo demonstrou que a incorporação de aditivos via co-deposição modifica 

significativamente a atividade eletrocatalítica dos eletrodos de PbO2, conforme já conhecido da 

literatura. Entretanto, dois pontos fundamentais devem ser considerados na avaliação da 

atividade catalítica dos eletrodos.  

Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que a área real dos eletrodos pode variar 

significativamente com a porosidade, levando a conclusões errôneas sobre a atividade catalítica 

que é sempre proporcional a densidade de corrente, independentemente do método de medição. 

Conforme demonstrado neste trabalho, a presença de aditivos modifica a nucleação e 

crescimento dos eletrodos, com forte influência na rugosidade superficial dos mesmos, 

acarretando uma mudança significativa de área superficial. Além disso, diferentes morfologias 

podem resultar em diferentes resistividades elétricas do material podendo ter influência na 

impedância total do sistema. 

Em segundo lugar, foi demonstrado neste trabalho, que devido a característica de 

semicondutor degenerado do PbO2, a incorporação de aditivos não modifica suas propriedades 

eletrônicas (potencial de banda plana e densidade de portadores de carga), quando este é 

depositado em um substrato inerte como a platina. No entanto, quando o filme é depositado 

sobre o substrato de titânio pode ser observado certa variação no potencial de banda plana e na 

inclinação das curvas Mott-Schottky, que é proporcional a densidade de portadores de carga. 

Assim, pode-se sugerir que os aditivos realmente apresentam uma influência nos eletrodos 

depositados sobre titânio, porém possivelmente a maior influência ocorra no filme de dióxido 

de titânio, que é formado conjuntamente a deposição do filme de PbO2, e não propriamente no 

PbO2. 

Desta forma é sugerido que o aumento/diminuição da atividade do eletrodo pela 

incorporação de aditivos pode ser atribuído à um mudança na morfologia do PbO2, aumentando 

ou diminuindo a área superficial do mesmo, pela adsorção dos aditivos na superfície do PbO2 

e consequente modificação na densidade de estados superficiais. Também pode-se sugerir uma 

influência dos aditivos no filme de dióxido de titânio, quando este substrato é utilizado.  

O estudo do substrato de titânio também demonstrou uma modificação na morfologia 

dos filmes formados mediante a incorporação dos aditivos, o que pode acarretar em diferentes 

atividades catalíticas para os eletrodos. No caso de alguns filmes depositados sobre titânio 

também foi verificado um maior tempo de indução, e aumento do patamar de potencial de 
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crescimento dos filmes. Esses fatos caracterizam uma maior dificuldade de crescimento do 

filme nesse substrato em relação a platina, que possivelmente está relacionado à formação do 

filme de óxido de titânio que ocorre conjuntamente à eletrodeposição do PbO2.  

As curvas Mott-Schottky para os eletrodos depositados em titânio apresentaram uma 

mudança na inclinação das curvas, além de que o valor do potencial de banda plana para uma 

amostra foi significativamente diferente. Assim sugerindo que no substrato de titânio os 

aditivos possam modificar as propriedades eletrônicas do eletrodo, devido a mudanças 

ocorridas possivelmente no filme de dióxido de titânio, já que no estudo com o substrato de 

platina não foi verificado mudanças significativas nas propriedades eletrônicas dos filmes 

produzidos.   

Para os filmes suportados em titânio não foi possível a identificação quantitativa 

referente as fases do PbO2 formado, e sobre a possibilidade de identificação de compostos 

relacionados aos aditivos incorporado. Foi encontrada essa dificuldade devido à deposição do 

PbO2 ocorrer de forma preferencial em algumas orientações cristalográficas do titânio, o que 

acaba provocando alterações no difratograma que o torna diferente da carta cristalográfica 

padrão.  

Essa deposição do filme de PbO2 de forma preferencial em algumas orientações 

cristalográficas do titânio, obviamente dificultam o recobrimento total do substrato, conforme 

foi mostrado em imagens de miscroscopia óptica. Desta forma, alguns resultados para os 

eletrodos suportados em titânio ficam comprometidos, como por exemplo das curvas de Tafel 

que mostram uma diminuição do sobrepotencial para a reação de desprendimento de oxigênio 

no caso do eletrodo de Ti/Fe-F-PbO2. Esse resultado pode estar sendo influenciado por uma 

provável catálise da reação de desprendimento de O2 originada do filme de TiO2 que se forma 

sobre o substrato, principalmente na região não recoberta pelo PbO2.  

Desta forma este trabalho contribuiu significativamente para a compreensão da real 

necessidade de formação de uma camada intermediária, seja de metal nobre ou a bastante 

utilizada mistura de óxido de antimônio e estanho, entre o substrato de titânio e o PbO2 para o 

completo recobrimento com o filme do material eletroativo.  

Com a realização deste trabalho também pode-se propor que as modificações nas 

propriedades catalíticas do eletrodo, em alguns casos pode ocorrer por alterações na morfologia 

dos mesmos ou por modificações superficiais causadas pelos aditivos, ou ainda alterações 

eletrônicas que estes provoquem no filme de dióxido de titânio quando este estiver presente. 
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