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RESUMO 

 

Nesse trabalho foram realizados estudos sobre a reação de desprendimento de 

hidrogênio (RDH) em meio alcalino sob ligas de Ni-Mo obtidas por eletrodeposição em 

diferentes condições operacionais. Para efeito de comparação também foram feitos testes 

em superfícies de Ni eletrodepositadas dentro das mesmas condições utilizadas para as  

ligas de Ni-Mo.  

Para a eletrodeposição das ligas foram preparados dois banhos eletrolíticos, com Ni 

e Mo, de diferentes composições e um outro banho apenas com Ni . O pH dos banhos foi 

ajustado com NH4OH. As ligas foram eletrodepositadas sob controle galvanostático em 

densidade de corrente de 50 mA cm-2. O substrato utilizado foi o cobre. Utilizou-se três 

valores de carga elétrica: 50, 100 e 150C.  

Outro parâmetro de estudo foi o emprego da radiação ultra-sônica a fim de 

comparar as ligas eletrodepositadas sob o efeito dessa radiação com as obtidas na sua 

ausência. Duas condições de temperatura foram empregadas: ambiente (29°C) e 40°C. 

 Os teores de Ni e de Mo nas superfícies eletrodepositadas foram obtidas por 

microanálise de energia dispersiva de raios-X (EDX). A análise da morfologia superficial 

das camadas foi feita usando o microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Foram feitas análises por voltametria cíclica a fim de estimar a área 

eletroquimicamente ativa das superfícies de Ni e de Ni-Mo. As amostras com melhores 

áreas ativas foram selecionadas para os demais ensaios. 

Foram construídos diagramas de Tafel, (mantendo estado estacionário, com o 

método potenciostático, aplicando 20 potenciais diferentes dentro da faixa de -1,6 V até      

- 0,95 V), a fim de estudar a relação corrente-potencial, o mecanismo e a energia de 

ativação da RDH, em meio alcalino. O mecanismo da RDH nas amostras foi do tipo 

Tafel/Volmer com a etapa de Volmer determinante. 

Observou-se uma eletrodeposição preferencial do níquel, e, que a utilização da 

radiação de ultra-som elevou o teor de Mo e alterou a morfologia das camadas, produzindo 

trincas em algumas amostras.   

 As amostras de Ni-Mo apresentaram boa estabilidade no ensaio de Operação 

Contínua e valores de energia de ativação inferiores aos obtidos para o Ni eletrodepositado. 
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ABSTRACT 
 

In this work it was accomplished studies about the hydrogen evolution reaction 

(HER) in alkaline middle under alloys of Ni-Mo obtained by electrodepositing in different 

operational conditions. By comparison, it was also made tests on the surfaces of Ni 

electrodeposited in the same conditions used for Ni-Mo alloy.    

For the alloy electrodepositing two electrolytic baths were prepared with Ni and Mo 

from different compositions and another bath just with Ni. The bath pHs were adjusted to 

the 9,5 value. The electrodeposits were obtained under galvanostatic control using plating 

solution with different molybdate ion concentration and current density of 50 mA cm-2. The 

substratum used was copper with 2 cm2 of geometric area. It was used three electric charge 

values: 50, 100 and 150C.    

Another study parameter was the employment of the ultra-sonic radiation in order to 

compare the electrodeposited alloys under the radiation effect with those obtained in 

absence. Two temperature conditions were used: room temperature (29°C) and 40°C.   

The amount of Ni and Mo on the electrodeposited surfaces was obtained by 

microanalysis of Energy Dispersive X-ray (EDX). The analysis of the superficial 

morphology of the layers was made using the Scanning Electron Microscopy (SEM).   

Electrochemical analyses were carried out by cyclic voltammetry in order to 

determinate the electrochemical active area on Ni and Ni-Mo surfaces. The better active 

areas samples were selected to others rehearsals.   

Tafel Diagrams were made, (maintaining stationary state, with the potenciostatic 

method, applying 20 different potentials inside of the strip of -1,6 V to - 0,95 V), in order to 

study the relation current-potential, the mechanism and the activation energy of RDH, in 

alkaline middle. The RDH mechanism used in the samples was the Tafel/Volmer type with 

the Volmer determining stage.   

A preferential nickel electrodepositing was observed, and by using ultrasound 

radiation waves it increased the amount of Mo and altered the morphology of the layers, 

producing, in some samples, cracks. The samples of Ni-Mo presented good stability in the 

long term test and minor activation energy values to the obtained for the Ni 

electrodepositing. 
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PREFÁCIO 

 

Esse trabalho está dividido nas seguintes partes: 

O capítulo um apresenta uma introdução sobre o tema abordado, os objetivos do 

trabalho e a justificativa da pesquisa. 

No capítulo dois é apresentada uma revisão da literatura sobre: a caracterização da 

eletrocatálise, as características da reação de desprendimento de hidrogênio, células a 

combustível  e a utilização de ultra-som para eletrodeposição de ligas. 

No capítulo três, são detalhados os materiais e métodos empregados para a 

preparação e caracterização dos eletrocatalisadores de Ni-Mo, os quais foram utilizados 

para verificação das propriedades eletrocatalíticas na reação de desprendimento de 

hidrogênio em meio alcalino. Tem-se: os procedimentos de preparação dos banhos 

eletrolíticos; o esquema das células eletroquímicas utilizadas para a eletrodeposição (com 

ou sem radiação ultra-sônica) e ensaios eletroquímicos, além das condições operacionais 

dos procedimentos. 

No capítulo quatro são apresentados os resultados referentes às caracterizações 

físicas e químicas das camadas eletrodepositadas (realizadas por EDX e MEV), os 

voltamogramas cíclicos, as curvas de Tafel (com e sem correção da queda ôhmica) e alguns 

parâmetros obtidos para comparar as atividades eletrocatalíticas dos diferentes eletrodos de 

Ni-Mo, bem como uma discussão com base na literatura. 

No capítulo cinco são apresentadas as conclusões extraídas dos estudos realizados 

ao longo desta pesquisa. 
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I.1 - INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais a humanidade se depara com dois problemas de grande impacto ao 

planeta que são o esgotamento dos combustíveis fósseis e a degradação do meio ambiente. 

Problemas esses que estão intimamente relacionados porque uma das principais fontes de 

poluição ambiental é o uso indiscriminado de combustíveis fósseis para produzir energia 

[1]. 

O hidrogênio nesse contexto desponta como uma alternativa promissora ser 

utilizado como substituinte dos combustíveis fósseis tendo a vantagem de não agredir o 

meio ambiente, pois, sua combustão gera como produto apenas água. 

Dentre as diversas maneiras de se realizar a obtenção de hidrogênio gasoso, para 

uso como combustível, a que ocorre com maior pureza é a eletrolítica. Entretanto como 

esse processo envolve consumo de energia elétrica é de fundamental importância que se 

busque materiais que promovam a eletrólise com o menor consumo possível de energia 

elétrica. O ramo da eletroquímica que se preocupa com esse estudo é chamado de 

eletrocatálise. 

As ligas de níquel com molibdênio vêm sendo estudas por diversos pesquisadores 

(conforme será apresentado na revisão bibliográfica) por apresentam propriedades físicas e 

químicas interessantes a estudos de corrosão e eletrocatálise, dentre as quais, boa 

resistência térmica, boa resistência a meios corrosivos e elevado desempenho 

eletrocatalítico.  

As ligas de Mo têm sido obtidas geralmente por eletrodeposição. Sabe-se que o 

molibdênio não pode ser eletrodepositado sozinho em solução aquosa, mas ele pode ser 

eletrodepositado em ligas com elementos do antigamente chamado grupo do ferro (Fe, Co e 

Ni), por codeposição induzida. 

Muitos estudos têm sido feitos para examinar o mecanismo da codeposição induzida 

do molibdênio com elementos do grupo do ferro e várias hipóteses centradas especialmente 

na codeposição das ligas de Ni-Mo têm sido levantadas. Alguns autores sugerem que ocorre 

a formação de um intermediário que possui o elemento do grupo do ferro, o qual catalisa a 

eletrodeposição do molibdênio que se encontra na forma de óxido de molibdênio [2]. 
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A utilização da radiação de ultra-som para eletrodeposição de ligas metálicas tem 

sido largamente empregada a fim de obter camadas com melhores propriedades físico-

químicas.  A alta freqüência do ultra-som provoca alterações na morfologia das camadas 

eletrodepositadas de forma a aumentar a área ativa para a reação de desprendimento de 

hidrogênio [3].   

A radiação de ultra-som promove uma aceleração na chegada dos íons precursores 

ao substrato para a formação da liga, por provocar alteração do sistema eletrolítico. 

Tendo em vista que o banho submetido a radiação de ultra-som sofre uma elevação 

de temperatura, estudos foram conduzidos, sem a utilização do ultra-som, na  mesma 

temperatura em que o banho submetido ao ultra-som se estabiliza. Para o equipamento 

empregado foi de 40 °C. Com isso é possível avaliar se a alteração nas propriedades físicas, 

químicas e morfológicas das camadas deve-se ao ultra-som ou, simplesmente a elevação de 

temperatura, tendo em vista que a mobilidade iônica deve aumentar com a elevação de 

temperatura. 
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I.2 - OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Estudar a atividade eletrocatalítica da liga de Ni-Mo na reação de desprendimento 

de hidrogênio (RDH). 

 

Objetivos específicos 

 

Estabelecer condições otimizadas de eletrodeposição das ligas, seja na presença ou 

na ausência da radiação de ultra-som, para posterior utilização em testes eletrocatalíticos. 

 

Avaliar o efeito do emprego da radiação de ultra-som, durante o processo de 

eletrodeposição, para melhorar o desempenho dos eletrocatalisadores.  

 

Fazer a caracterização física e química dos eletrodepósitos, avaliar a estabilidade 

operacional dos eletrodepósitos em condições de operação contínua, e, estimar o 

mecanismo da reação de desprendimento de H2 nos materiais estudados. 

 

Comparar os eletrodepósitos de Ni e Ni-Mo, como materiais eletródicos frente à 

reação de desprendimento de H2 em meio alcalino.  
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I.3 - JUSTIFICATIVA 
 

Tendo em vista que o método de obtenção de hidrogênio por meio eletrolítico é o 

que consegue melhor pureza, e, que o mesmo envolve consumo de eletricidade, torna-se 

necessário a busca de materiais capazes de realizar a eletrólise com o menor consumo de 

energia possível e que possuam estabilidade para o processo. Dentre estes materiais 

diferentes ligas de Ni-Mo têm sido estudadas a fim de obter um material com o melhor 

desempenho eletrocatalítico possível. 

Nesse contexto foram estudadas ligas de Ni-Mo obtidas por eletrodeposição em 

diferentes condições operacionais no que tange à eletrocatálise da RDH, visando uma 

diminuição no consumo de eletricidade dos processos eletrolíticos. 
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II – REVISÃO BIBLIOGRAFIA 

II.1 – Eletrocatálise 

 

O termo Eletrocatálise começou a ser difundido a partir da década de 60 [4], na 

discussão da influência do material do eletrodo sobre a cinética da reação eletroquímica de 

desprendimento de hidrogênio.  

Nos dias de hoje, o uso do termo tornou-se mais abrangente, referindo-se 

genericamente ao efeito da natureza do material do eletrodo sobre a cinética de qualquer 

reação eletroquímica. A eletrocatálise pode ser definida como o aumento da velocidade de 

uma reação eletródica, pela escolha apropriada do material eletródico. Na maioria dos 

casos, o eletrodo não é transformado durante a ocorrência da reação, servindo apenas como 

um aceitador ou doador de elétrons e participando do processo através de etapas de 

adsorção de reagentes e/ou intermediários [4].  

Neste contexto, verifica-se que os fundamentos que governam as propriedades 

eletrocatalíticas têm muito em comum com aqueles da catálise heterogênea. Assim, 

diversos aspectos, muitos deles comuns à catálise heterogênea, governam os processos 

eletrocatalíticos tais como: (1) a atividade eletrocatalítica é função da estrutura eletrônica 

dos átomos da superfície do material que compõe o eletrodo e (2) as propriedades 

superficiais, químicas e estruturais, são fundamentais na definição da velocidade e do 

caminho da reação. Específico da eletrocatálise é o fato de que nos processos 

eletroquímicos estão sempre envolvidas reações de transferência de carga, sendo possível 

modificar a energia de ativação e/ou as propriedades da superfície ativa através do controle 

do potencial do eletrodo [5,6]. 

Inúmeras reações eletroquímicas com potencial tecnológico somente são 

viabilizadas quando realizadas sob condições que garantam uma velocidade (ou corrente 

elétrica) adequada, ou seja, com uso de materiais eletródicos que apresentem elevada 

eficiência eletrocatalítica. Em sistemas operacionais, fatores associados ao transporte de 

massa podem também se tornar em etapas importantes no processo global de transferência 

de carga e, assim, a extensão da área superficial desempenha um papel crucial sobre sua 

velocidade [5,6].  
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Alguns parâmetros de avaliação da eficiência de um eletrocatalisador devem ser 

considerados em pesquisas que visem o desenvolvimento de materiais para esse fim: 

 

(a) Para um mesmo valor de sobrepotencial a velocidade da reação é maior; 

(b) Para um mesmo sobrepotencial obtém-se maior densidade de corrente, sendo que 

para esta comparação os mecanismos de reação nos eletrodos comparados devem 

ser idênticos; 

(c) Quanto a estabilidade com o tempo, sendo preferível, que o eletrodo apresente um 

desempenho de longa duração a sobrepotenciais intermediários do que uma curta 

duração a sobrepotenciais excepcionalmente baixos; 

(d) Maior área superficial, eletroquimicamente ativa, específica, disponível para a 

reação de interesse; 

(e) Boa condutividade elétrica; 

(f) Baixo custo e disponibilidade; 

(g) Estabilidade química e mecânica; 

(h) Possibilidade de redução de perdas ôhmicas, dentre outros. 
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II.2 – A relação Corrente-Potencial 

 

A equação cinética de um processo eletródico estabelece uma relação entre a 

corrente e o potencial, medido, com respeito a um eletrodo de referência. Em geral, a 

densidade de corrente total (estável) se representa em função do potencial do eletrodo ou do 

sobrepotencial. Este gráfico se denomina comumente de curva de polarização de estado 

estacionário.   

Partindo da relação geral entre sobrepotencial e corrente [7], pode-se chegar a uma 

expressão para grandes sobrepotenciais anódicos na seguinte forma: 

 

[ ])()1(
0

Rinfeii −−= ηα
 

 

onde: 

 

i → é a corrente,  

io → é a corrente de troca,  

α → é o coeficiente de transferência (ou, fração do sobrepotencial relacionada à descarga, 

pode variar de 0 a 1, sendo normalmente atribuído como 0,5 para cálculos teóricos),  

f → (=F/RT) é uma constante que, a 298 K, é igual a 38,95 V -1,  F = 96489 C (constante 

de Faraday) 

n → é o número de elétrons transferidos por espécie durante o processo, e  

η → é o sobrepotencial, E - Ee, onde: E é o potencial aplicado e Ee é o potencial de 

equilíbrio.  

Quando um eletrodo se encontra em equilíbrio na ausência de campo elétrico ele 

define uma corrente de troca, que por sua vez possui um potencial de equilíbrio. Qualquer 

variação de potencial pode ser descrita como uma soma entre o potencial de equilíbrio e o 

potencial efetivamente aplicado no deslocamento do equilíbrio, entre o eletrodo e a solução 

e que é chamado de sobrepotencial.  

 

(1) 
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O estudo cinético dos processos eletródicos tem por objetivo determinar os 

parâmetros α , io e a dependência de i com a concentração dos reagentes (ordens de 

reação) e interpretá-los com base num modelo (mecanismo de reação).  

Utilizando densidade de corrente, j, e isolando o sobrepotencial η, chega-se a 

seguinte relação entre o sobrepotencial e a densidade de corrente: 

 

)log( jba +=η               sem queda ôhmica   

e, 

Rjjba ++= )log(η        com queda ôhmica                                           (3) 
 

os termos a e b são definidos como constantes de Tafel e dados por: 

 

nf

jog
a o

)1(

)(2,303l

α−
−=  

e  

nf
b

)1(

2,303

α−
−=  

 

Geralmente, em baixas densidade de corrente, os dois primeiros termos, da equação 

3, são suficientes para a obtenção de uma relação linear entre o potencial e o logaritmo da 

densidade de corrente. Entretanto, em altas densidades de corrente, as bolhas geradas por 

desprendimento de gases, tal como o hidrogênio, causam um efeito resistivo na superfície 

do eletrodo, alterando o valor do coeficiente angular da reta inicial. Nesse caso o terceiro 

termo da equação 3  precisa ser levado em consideração. 

A variável R inclui as resistências impostas ao processo e, em alguns casos, pode 

ser associada aos desvios da relação de Tafel por ocorrência do fenômeno de polarização 

por queda ôhmica.  Quando multiplicado pela corrente, este produto Ri corresponde 

conceitualmente à parcela do sobrepotencial a ser gasta na resistência global do sistema.  

(2) 
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Um diagrama de Tafel com desconto do efeito da queda ôhmica pode ser obtido 

trocando os potenciais pelos corrigidos U, sendo U igual a diferença entre os potenciais 

experimentais Eexperimental , e o produto Ri. 

De fato, a utilização da equação não permite separar as possíveis contribuições à 

resistência, R, tendo em vista a dificuldade conceitual na separação desta, além de 

problemas experimentais relacionados, como por exemplo a dependência observada na 

localização precisa entre o eletrodo de trabalho e o tubo direcionador (Luggin). Assim, o 

valor de R obtido deve ser entendido como um uma resistência global, que inclui diferentes 

contribuições impostas pelo sistema. 

Um método eficiente para o cálculo do valor de R é dado por Shubbi et al. [8,9].  

Nesse método os diagramas de Tafel com correção da queda ôhmica podem ser 

obtidos a partir do cálculo da resistência ôhmica dada pela equação abaixo: 

 

xiiiiiii

iiE
RR

log)()loglog(

)log(log

122112

120
0 −−−

−∆
−=

  

 

 Onde Ro e E∆ o são, respectivamente, os coeficientes linear e angular da reta 

tangente a curva de diferença de potencial ( ∆ E = Eexperimental – Eteórico) versus corrente 

(i). Os termos  i1 e  i2    são valores de correntes para região de altos valores. O termo  ix é a 

corrente na qual ocorre mudança no coeficiente angular na curva de Tafel.  

No caso específico de o gráfico de ∆ E versus i tomado para região linear,  passar 

pela origem, o valor da resistência ôhmica  R  é dado pelo próprio coeficiente angular da 

reta tangente (R= 0E∆ ). 

Quando, após este procedimento, a curva de Tafel ainda apresentar  dois valores 

diferentes de coeficientes angulares, ao sair da região de baixas correntes para a de altas, 

esse fato pode ser atribuído a uma série de fatores: alteração de mecanismo da reação dos 

processos eletródicos, , mudança da etapa determinante da velocidade para o mesmo 

mecanismo, além de poder estar ocorrendo um processo paralelo como a dissolução de um   

óxido [8,9]. 

(4) 
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II. 3 – A energia de ativação da transferência de carga 

 

Uma reação eletroquímica pode ser descrita genericamente como: 

 

O + ne       ↔        R 

                    

Onde K1 e K2 são as taxas de formação das espécies R (espécie reduzida) e O 

(espécie oxidada). Essas taxas se relacionam com a energia de ativação necessária para 

atingir o estágio ativado antes de se completar a reação. 

Arrenhius definiu a taxa de formação de uma espécie Kc, como: 

 

Kc = A´ . exp (-∆G0/R.T)                                                                    (5) 

 

Onde A´ é um fator de freqüência de saltos (definido pela mecânica estatística 

como k T / h onde  k e h são as constantes de Boltzman e Planck, respectivamente) e ∆G0 é 

a energia livre de ativação para que o evento ocorra, quando a reação atinge um estágio de 

equilíbrio, K1 = K2. 

Classicamente, a catálise é um processo que aumenta a velocidade de uma reação 

química, sendo a substância responsável por esse ganho na velocidade chamada de 

catalisador. Um aspecto comum aos catalisadores é que participam passivamente dos 

processos nos quais estão envolvidos. Na catálise heterogênea, servem como “ponto de 

encontro” para substâncias envolvidas na reação. De forma análoga, quando um eletrodo 

atua como um sítio ou suporte metálico para a reação eletródica, ou reação de transferência 

de carga, pode ser designado de eletrocatalisador [7].        

A velocidade de reação Vi, em mol/cm2.s, de um processo controlado por ativação 

pode ser definida por: 

 

 
dtA

dn
Vi

.
=                                                                                    (6)            

 

Onde A é a área do eletrodo, dn a variação do número de moles da espécie 

referência e dt o intervalo de tempo.  

K 1 

K 2 
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A equação de Buttler-Volmer (equação 7) indica o comportamento de uma reação 

eletroquímica.  

 

303,2
loglog 0

ηαFn
ii +=                             

 

No caso do eletrodo ser submetido à uma diferença de potencial, os elétrons 

passarão a perceber um novo potencial de eletrodo sofrendo alteração em sua energia livre. 

A alteração da energia livre dos elétrons provoca uma alteração na energia livre do 

processo.  

A nova energia de ativação do processo pode ser escrita como: 

 

∆G0
´ = ∆G0 – (1-) . n . α .f . η                                                     (8) 

  

Quando um eletrodo se encontra em equilíbrio na ausência de campo elétrico ele 

define uma corrente de troca ( 0i ), que por sua vez possui um potencial de equilíbrio. 

Qualquer variação de potencial pode ser descrita como uma soma entre o potencial de 

equilíbrio e o potencial efetivamente aplicado no deslocamento do equilíbrio, entre o 

eletrodo e a solução e que é chamado de sobrepotencial.  

Utilizando a forma clássica da equação de Arrhenius (lnK = -Ea / R.T + C) para a 

dependência da constante de velocidade com a temperatura, chega-se à energia de ativação 

em sua forma mais simples, onde é mostrada a dependência da velocidade de reação, ou 

corrente, com a temperatura, 

 

  [ ]RTnfEaenfKi /))1((
0

ηα−−−=                                      (9) 

 

Sendo definida a partir desta equação a energia de ativação aparente Ea’(η), que 

depende do sobrepotencial aplicado. 

 

      (7) 
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ηαη nfEa )1()(Ea' −−=                                                    (10) 

 

O termo que multiplica o sobrepotencial na equação (10), (1-α)nf surge 

simplesmente das substituições indicadas na literatura. No entanto, como será mostrado na 

discussão dos resultados, este termo não representa exatamente a relação entre a energia de 

ativação aparente e o sobrepotencial. Assim, foi substituído por um parâmetro β, cujo 

significado físico está relacionado ao mecanismo da reação. 

Assim, a equação final para a obtenção das curvas de Arrhenius toma a forma: 

 

RT

Ea
K

RT

Ea
Kj

)(
'

)('
')ln(

βηη −
−=−=                (11) 

 

A magnitude da energia de ativação depende também da energia da ligação química 

que se estabelece entre o material eletródico e a espécie reacional durante o processo 

ativado de transferência de carga, logo este parâmetro está intrinsecamente ligado à 

natureza do material eletródico [7].   

Para uma mesma reação, os valores da energia de ativação serão diferentes 

dependendo das características físico-químicas do material eletródico. Estes materiais serão 

tanto mais eletrocatalíticos quanto menor o valor da energia de ativação.  
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II. 4 – Princípios da radiação de ultra-som 

 

A radiação de ultra-som tem sido ultimamente muito utilizada em estudos de 

materiais eletrocatalíticos. O som é uma onda longitudinal de compressão e rarefação do 

meio, com freqüência entre 20 Hz e 20 KHz, capazes de sensibilizar o sistema auditivo 

humano. O ultra-som constitui-se de um conjunto de ondas mecânicas de alta freqüência 

(acima de 20 KHz). 

As ondas ultra-sônicas são geradas por transdutores ultra-sônicos, também 

chamados simplesmente de transdutores. De um modo geral, um transdutor é um 

dispositivo que converte um tipo de energia em outro. Os transdutores ultra-sônicos 

convertem energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Esses transdutores são feitos 

de materiais piezoelétricos que apresentam um fenômeno chamado efeito piezoelétrico.  

O efeito piezoelétrico foi descoberto por Pierre e Jacques Curie em 1880 e consiste 

na variação das dimensões físicas de certos materiais sujeitos a campos elétricos. O 

contrário também ocorre, ou seja, a aplicação de pressões. Por exemplo, pressões acústicas 

que causam variações nas dimensões de materiais piezoelétricos provocam o aparecimento 

de campos elétricos neles. Um outro método de gerar movimentos ultra-sônicos é pela 

passagem de eletricidade sobre metais especiais, criando vibrações e produzindo calor 

intenso durante o uso. Este efeito é chamado de magnetoestritivo [10].  
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II.5 - Células a combustível e hidrogênio  

 

           Uma das possíveis aplicações deste trabalho refere-se às células a combustível. As 

células a combustível são sistemas eletroquímicos conversores de energia química em 

energia elétrica, como pilhas e baterias em geral. Entretanto, a reação que ocorre nas 

células é uma reação de combustão, na qual um combustível é oxidado e o oxigênio, 

geralmente do ar, é reduzido [4].  

 Na sua configuração básica, uma célula a combustível é constituída de dois 

eletrodos, um positivo, o cátodo, e um negativo, o ânodo, separados por um eletrólito que 

transporta íons (Figura 1). A medida que os eletrodos são supridos com seus respectivos 

reagentes, surge entre estes uma diferença de potencial, devido a circulação de corrente 

elétrica no circuito externo, que a circuito aberto é da ordem de 1,0V [4]. 
 

 

Figura 1: Esquema de uma célula a combustível [11] 

 

Assim, as células de combustível-hidrogênio emitem, além do calor, apenas vapor 

de água e os motores elétricos produzem pouco ruído. O processo envolve injeção de 

hidrogênio que é recombinado com oxigênio formando íons com carga capaz de fazer 

funcionar um motor e gerar moléculas de água como subproduto. No entanto, um dos 

grandes obstáculos ao desenvolvimento da economia movida a hidrogênio é o seu custo. 

Por exemplo, a construção de plantas de hidrogênio custaria US$19 bilhões nos EUA, 

US$1.5 bilhões na Grã-Bretanha e US$6 bilhões no Japão [11]. 
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Vários tipos de células a combustível são possíveis [12]. Os tipos mais importantes 

são: 

• PEMFC – Membrana de Troca de Prótons.  

• DMFC – Célula a Combustível de Metanol Direto.  

• PAFC – Célula a Combustível e Ácido Fosfórico.  

• SOFC – Célula a Combustível de Óxido Sólido.  

• MCFC – Células a Combustível de Carbonato Fundido.  

• AFC – Célula a Combustível Alcalina.  

• DEFC – Célula a Combustível de Etanol Direto.  

As características em cada tipo de célula são: 

PEMFC – Membrana de Troca de Prótons, “Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell” : Essa tecnologia tem se mostrado muito interessante para o uso em automóveis, 

aparelhos portáteis e residências. Seu funcionamento se encontra na faixa 60 ºC a 140 ºC de 

temperatura sendo assim considerada como de funcionamento em baixa temperatura. Isto 

permite que a célula ligue mais rápido que as outras concorrentes. A eficiência em gerar 

eletricidade através desta tecnologia varia entre 35% a 55%. 

DMFC – Célula a Combustível de Metanol Direto, “Direct Methanol Fuel Cell”  

: Esta tecnologia é bastante similar a PEMFC tendo como principal diferença o uso direto 

de metanol (álcool extraído a partir da madeira ou do milho). O metanol é diluído em água 

e armazenado em cartuchos. A eficiência em gerar energia elétrica fica entre 40% e 50%. 

PAFC – Célula a Combustível e Ácido Fosfórico, “Phosphoric Acid Fuel Cell" : 

Esta é a tecnologia mais avançada comercialmente. Está presente no Brasil, nas cidades de 

Curitiba e Rio de Janeiro. Funciona a baixa temperatura, por isso pode tolerar combustíveis 

com impurezas como metanol e biogás. Entretanto para isso ela precisa de um filtro para 

limpar o combustível e um aparelho interno para extrair o hidrogênio desses combustíveis. 

A eficiência desta tecnologia, esta entre 35% e 47%.  
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SOFC – Célula a Combustível de Óxido Sólido , “Solid Oxide Fuel Cell” : Essa 

tecnologia permite a geração de grande quantidade de energia. Por isso tem se mostrado 

atraente para o uso em residências, indústrias e outros locais com grande necessidade de 

energia. A tecnologia SOFC é uma tecnologia de alta temperatura, pois opera entre 600°C e 

1000°C. Isso traz como vantagem o uso de peças mais baratas no interior da célula  e 

permite o uso de outros combustíveis diretamente na célula. A eficiência para produção de 

energia elétrica varia entre 50% e 60%. Se o calor for aproveitado, a eficiência total de 

energia (energia elétrica mais energia térmica) pode ser de até 75% a 85%. 

MCFC – Células a Combustível de Carbonato Fundido, “Molten Carbonate 

Fuel Cell” : Essa tecnologia é promissora no que diz respeito a geração de energia em 

grandes quantidades. Funciona em altas temperaturas permitindo assim o uso de 

componentes mais baratos, aceita outros combustíveis diretamente na célula como biogás e 

etanol. A eficiência desta tecnologia para produzir energia elétrica fica entre 50 e 60%. 

Quando o calor é aproveitado, seja para aquecimento ou para a produção de mais energia 

elétrica através de uma turbina a vapor, pode-se aumentar a eficiência total para 85%.  

AFC – Célula a Combustível Alcalina, “Alkaline Fuel Cell” : Esta é a tecnologia 

que vem sendo utilizada por muitos anos para aplicações espaciais da NASA. Ela foi 

desenvolvida pelo britânico Francis Bacon em 1930 (experiência de William Grove, 

precursor das células a combustível). Esta célula trabalha em alta temperatura de operação 

que fica entre 50°C e 250°C o que traz como vantagem o uso de componentes mais baratos. 

Elas apresentam uma excelente eficiência elétrica, entre 45% e 60%. 

DEFC – Célula a Combustível de Etanol Direto, “Direct Ethanol Fuel Cell”: 

Esse tipo de célula funciona a base de etanol (álcool da cana de açucar). Esta ainda em fase 

de desenvolvimento, não sendo até agora viável. Entretanto, o Brasil apresenta um grande 

potencial para manter essa tecnologia, tendo em vista que a grande maioria dos postos de 

combustível vende etanol. 
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O uso de hidrogênio eletrolítico como matéria-prima industrial tornou-se uma 

realidade lucrativa. No Brasil vários grupos vêm realizando estudos na área de célula a 

combustível desde a década de 70. Hoje mais de 20 Instituições e universidades se dedicam 

ao desenvolvimento da tecnologia de células a combustível, dentre elas: o Instituto de 

Química de São Carlos (USP), o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), a 

Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE), a UNESP/Baurú, o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) entre outras. [13] 

O uso de hidrogênio para gerar energia e movimentar veículos possui uma série de 

vantagens como: poder ser obtido diretamente da água, de forma que o seu suprimento seja 

tão “infinito” quanto as águas do oceano; o hidrogênio puro é um gás inofensivo, quando 

líquido não é tóxico e pode facilmente dissipar-se no ar.  Alem disso o hidrogênio possui 

grande poder calorífico comparado a outros combustíveis, como mostra a Tabela [14]. 

Tabela 1 – Poder calorífico de diferentes combustíveis 
 
Combustível Valor do poder calórico 

superior * (KJ/g ) 
Valor do poder calórico 

inferior * (kJ/g)  
Hidrogênio 141,86  119,93  

Metano 55,53  50,02  
Propano 50,36  45,6  
Gasolina 47,5  44,5  
Gasóleo 44,8  42,5  
Metanol 19,96  18,05  

* a 25 °C e 1 atm 
 

A diferença entre o poder calorífico superior (HHV) e o poder calorífico inferior 

(LHV) é o calor de vaporização e representa a quantidade de energia necessária para 

vaporizar o combustível, de líquido, para combustível gasoso, assim como a energia 

necessária para converter a água em vapor [15]. 

Júlio Verne formulou em sua época a hipótese do hidrogênio como fonte de energia: 

"Água, sim, meus amigos, eu acredito que a água será usada como combustível pelo 

hidrogênio e oxigênio que possui, e estes, usados sozinhos ou juntos, nos fornecerão 

inesgotável fonte de calor e luz (...)." O uso do hidrogênio como combustível está 

avançando mais rapidamente, havendo vários protótipos de carros, nos países 

desenvolvidos, que são movidos a hidrogênio, que gera eletricidade, e descarregam, como 

já dito, água em seus escapamentos [16]. 
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As pesquisas sobre as tecnologias de produção de hidrogênio no Brasil foram 

iniciadas visando ao aproveitamento racional de energia hidroelétrica excedente, disponível 

a menor custo em períodos fora de seu pico de consumo. O uso do hidrogênio como vetor 

energético não chegou a ser implantado em grande escala no país, constituindo-se uma 

opção ecológica para o futuro [17].  

O hidrogênio é praticamente inesgotável e está igualmente distribuído no planeta, o 

que torna sua gestão mais democrática, sem dar lugar aos esquemas de concentração 

próprios do petróleo, caracterizado no uso de combustíveis fósseis. A economia 

fundamentada no hidrogênio produziria segundo se prevê, mudanças profundas na 

organização mundial, porque tornaria possível uma distribuição do poder e uma maior 

igualdade em nível mundial [18]. 
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II.6 – Principais formas de produção de hidrogênio  

 

O hidrogênio é o elemento mais abundante no Universo e o mais leve, sendo 

também o mais simples da tabela periódica dos elementos químicos. É conhecido há 

centenas de anos como um gás que se obtém quando ácido sulfúrico diluído é posto em 

contato com o ferro, sendo inflamável no ar. Henry Cavendish mostrou que o gás 

hidrogênio se forma pela ação de ácidos como o clorídrico ou o ácido sulfúrico em contacto 

com metais como zinco e o ferro. Ele também fez explodir misturas deste gás em contato 

com o ar com faíscas elétricas (1784), e encontrou um produto que parecia “água pura”. 

Mais tarde Antoine Lavoisier explicou os resultados de Cavendish, e deu ao gás o nome de 

“hidrogênio”, proveniente do grego “formar-água”. A descoberta da decomposição da água 

nos seus componentes fez cair a idéia, já há algum longo tempo estabelecida, de que a água 

seria apenas formada por um elemento. 

Na terra não existe o hidrogênio livre, estando sempre associado a outros elementos 

e para ser obtido “puro” é necessário gastar energia na dissociação de uma fonte primária. 

Sendo assim, o hidrogênio não é uma fonte primária de energia, mas sim, uma fonte 

intermediária, por isso não deve ser referido como uma fonte energética, pois é apenas um 

vetor energético, isto é, uma moeda de troca. 

A escolha do melhor método de produção do hidrogênio depende da quantidade que 

queremos produzir e do seu grau de pureza. As tecnologias de produção do hidrogênio 

necessitam de energia sobre alguma forma como calor, luz ou eletricidade de forma a que 

se inicie o processo. São bastante diversificadas [18], sendo de salientar as seguintes. 

 

II.6.1 - Eletrólise da água 

 

Este método baseia-se na utilização da energia elétrica, para separar os componentes 

da água (hidrogênio e oxigênio), sendo o rendimento global do processo da ordem dos 95% 

[18].  

2 H 2 O + eletricidade → 2 H 2 + O2 
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Um bom método desenvolvido no final dos anos 80 e nos anos 90, altamente 

prometedor, não agressivo para o meio ambiente é a obtenção do hidrogênio por eletrólise 

da água usando um eletrolisador com uma(s) membrana(s) de troca de prótons (PEM – 

Próton Exchange Membrane). 

A energia elétrica poderá vir de fontes renováveis, como a energia solar, eólica, 

hídrica, maremotriz, geotérmica, etc. Com estes tipos de fontes renováveis o uso da 

eletrólise tem como vantagem ser uma forma de produzir hidrogênio perfeitamente limpa. 

Mas também tem aspectos negativos, como serem necessárias grandes quantidades de 

energia, sendo que em geral as fontes de energia usadas são não renováveis e 

consequentemente poluidoras. A Figura 2 mostra um equipamento que obtém hidrogênio a 

partir desse princípio. 

 

Figura 2 – Eletrolisador portátil com tecnologia PEM comercializado pela Protonenergy 

[15] 

 

II.6.2 - Vapor reformando o gás natural ou outros hidrocarbonetos 

 

Esta técnica consiste em expor o gás natural ou outros hidrocarbonetos a vapor a 

altas temperaturas para produzir o hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono 

[18]. É usada pela indústria, sendo a maioria do hidrogênio obtido pelo “processamento do 

vapor” de gás natural (metano) segunda a reação: 

 

CH4(g) + H2O(g) → CO(g)+3H2(g) 
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O rendimento na produção de hidrogênio produzido a partir do gás natural está entre 

70 a 90%. Através de combustíveis fósseis como o metano (CH4), propano (C3H8), butano 

(C4H10) e octano (C8H18) que contêm hidrogênio na sua constituição, têm-se uma forma 

econômica de se obter o gás hidrogênio. 

A Figura 3 mostra um Processador de Combustível que obtém o hidrogênio a partir 

do gás natural ou do propano, tendo uma capacidade de produção de 120 litros / minuto, 

sendo a sua potência máxima de 7,5 kW e o rendimento da conversão em hidrogênio de 

75%. 

 

 

 

Figura 3 – Fotografia do Processador de Combustível HALIASTM da Chevron Texaco, na 

Feira de Hannover em Abril de 2003 [16].  

 

Este método tem três desvantagens. A primeira é que a produção de hidrogênio com 

este método, para responder a um consumo posterior é mais cara por unidade energética, do 

que se o combustível primário fosse simplesmente usado por combustão. A segunda é que 

este método só se aplica aos combustíveis fósseis, que são uma fonte não renovável de 

energia, e, um dia irão deixar de ser usados como fonte de energia. A terceira é o dióxido 

de carbono que se liberta para o meio ambiente. 
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Todos os dias a indústria produz 2831684,66 m3 (100 000 000 ft3) de hidrogênio dos 

quais 99 % é produzido pelo método chamado de vapor reformando hidrocarbonetos.  

A gaseificação do carvão, seguida de processos de separação, é também uma das 

técnicas usadas para obter o hidrogênio.  

 

II.6.3 - Fotobiológico 

 

Com esta tecnologia alguns micróbios fotossintéticos produzem H2 nas suas 

atividades metabólicas usando a energia luminosa. Com o recurso de sistemas catalíticos e 

de engenharia o grau de produção de hidrogênio pode atingir os 24% de rendimento. É 

necessário pesquisar formas para que o processo seja melhorado [18]. 

Tem como vantagem ser um método de produção de H2 limpo e eventualmente 

poderá ser barato.  

 

II.6.4 - Gaseificação de biomassa e pirólises 

 

Em 1996, investigadores americanos acharam enzimas de duas formas de bactérias 

resistentes ao calor - uma descoberta em montes de escória de carvão queimando sem 

chama, a outra em aberturas vulcânicas profundas no Pacífico, onde o gás hidrogênio é 

libertado a partir de moléculas de glicose. Porque ambas as enzimas são resistentes ao 

calor, poderão ser usadas com este, o que fará com que as reações se dêem mais 

rapidamente [19]. A madeira e o papel são constituídos por celulose, que é um polímero da 

glicose, sendo eventualmente possível, o uso destas enzimas para produzir hidrogênio de 

pedaços de madeira e aparas e de papel usado. A produção de hidrogênio com este método 

pode ser o resultado da alta temperatura que o gaseifica, bem como das pirólises de baixa 

temperatura resultantes da biomassa (resíduos de aglomerados, madeira, resíduos agrícolas 

etc.) tendo como catalisador estas bactérias resistentes ao calor. Esta tecnologia está 

atualmente também disponível para combustíveis fósseis. 
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II.6.5 - Outras formas de produzir o hidrogênio: 

 

Na reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência (American 

Association for the Advancement of Science) em Fevereiro de 2000 foi anunciado que tinha 

sido descoberto um tipo de alga que pode produzir hidrogênio sob condições 

cuidadosamente controladas. Um litro da cultura de algas poderá fornecer 

aproximadamente 3 cm3 de hidrogênio por hora. A equipe de investigação espera poder vir 

a aumentar este rendimento em até 10 vezes [20]. 

O hidrogênio pode ser obtido pela reação de metais muito reativos (como cálcio ou 

sódio) com água, ou, como já mencionado acima, pela ação de ácidos sulfúrico ou 

clorídrico com metais moderadamente reativos como o ferro ou zinco. 

Podendo ainda ser aproveitado do processo de Haber quando se fabrica a amônia. 

Outros métodos incluem processos durante a refinação do crude, durante a fabricação da 

margarina e do metanol. 

O hidrogênio ganha cada dia mais importância como “combustível do futuro”, seja 

para a produção de energia elétrica, ou para transporte e aquecimento doméstico. Cada vez 

mais hidrogênio será usado para estes propósitos. 
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II. 7 – Veículos movidos a hidrogênio 

 

Cientistas apontam o hidrogênio como a fonte de energia do futuro. Em menos de 

20 anos, e diante da crise do petróleo e do aquecimento climático, o hidrogênio poderá se 

tornar a fonte de energia do futuro, com usos tão díspares que iriam do telefone celular à 

calefação, passando pelos transportes, segundo cientistas franceses. Além disso, prevêem a 

existência de frotas de veículos alimentados por hidrogênio nas estradas mundiais [ 21].  

"Esperamos que estas tecnologias possam ser aplicadas em dez ou 20 anos", 

declarou, no ano de 2008, Philippe Mazabraud, chefe dos laboratórios que armazenam 

hidrogênio para o Comissariado francês de Energia Atômica (CEA), de Ripault, no centro 

da França [22].  

As pesquisas sobre o hidrogênio como futura fonte de energia estão muito 

avançadas em países como Japão, Alemanha e Estados Unidos. A gigante americana 

General Motors prevê, inclusive, a produção de veículos competitivos e não-poluentes, que 

funcionarão a pilhas de hidrogênio para o ano 2010 ou, no mais tardar, em 2012 [23].  

O CEA francês, por sua vez, também aponta os progressos dos últimos anos nos 

materiais para fabricar pilhas de hidrogênio. Segundo este organismo, nos últimos sete 

anos, o peso e o custo das placas especiais de pilhas especiais deste combustível terão 

diminuído em 90%. O CEA fixou o objetivo de reduzir pela metade nos próximos três ou 

quatro anos a quantidade de platina, um elemento muito caro que é utilizado na composição 

destas pilhas. No início do programa de pesquisa do CEA, uma escola de Saint-Pierre-des-

Corps (centro-oeste da França) será equipada desde setembro de 2008 com o primeiro 

gerador de nova geração deste tipo de energia, que fornecerá eletricidade e calor. Dessa 

forma, um projeto com o construtor automobilístico francês PSA Peugeot Citroën permitiu 

a fabricação de uma pilha de hidrogênio, compatível com a tecnologia dos veículos [24]. 

 
 

 

 

 

 

 



                         

 
 

30 

Um exemplo de veículo movido a hidrogênio é o alemão da marca OPEL (modelo 

Zafira) da General Motors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 4 – Veículo movido a hidrogênio [15] 

 

As pesquisas em carros movidos a hidrogênio sofreram agora, em maio de 2009, um 

entrave nos estados unidos com a suspensão de verbas pelo governo de Obama. Alegando a 

necessidade de “priorizar soluções imediatas que melhorem a eficiência dos carros 

comercializados nos EUA”, segundo explicou o Secretário de Energia dos EUA, Steven 

Chu, a administração Obama encerrou um programa para desenvolvimento de carros a 

hidrogênio, que só emitem vapor de água de seu escapamento, no valor de US$ 1,2 bilhão. 

[25]. 

A idéia de utilização de hidrogênio em larga escala no futuro depende de alguns 

avanços tecnológicos principalmente relacionados à produção e armazenamento do 

combustível em larga escala. Também é necessário resolver o problema do uso da platina 

nas células à combustível. Esta é provavelmente a última trincheira para elas estarem 

prontas para serrem usadas em larga escala. Caso haja combustível disponível, por suposto 

[26]. A Toyota pretende lançar veículos movidos a hidrogênio em 2015 no mercado [27]. 
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A Mazda anunciou no dia 30/03/2009 que começará a oferecer no Japão, as 

primeiras unidades de sua minivan Premacy Hydrogen RE Hybrid. Esse lote inicial será 

destinado ao uso por frotas governamentais. O Premacy Hidrogen RE Hybrid terá 

autonomia para 200 km e o motor elétrico, que é movido com a energia gerada pela célula 

de combustível, entrega 110 kW, o equivalente a 147 cv de potência. A grande vantagem é 

que a Mazda ainda equipou o modelo com um propulsor a gasolina, que permite trafegar 

com o automóvel em locais onde não é possível reabastecer com hidrogênio [28]. 

De acordo com o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), divulgado no início de maio, o planeta tem condições financeiras e 

tecnológicas para impedir o aquecimento global, mas precisa de compromisso político entre 

os governos. Entre as medidas propostas para reduzir o efeito estufa, está justamente a 

economia do hidrogênio como energia, além da abolição dos combustíveis fósseis e adoção 

de novos padrões energéticos, nucleares e renováveis [29]. 
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II.8 – Maneiras de armazenar o hidrogênio 

 
Hidrogênio é um gás molecular. A temperatura ambiente e pressão atmosférica 2 g 

de hidrogênio tem o volume de 22.4 l ou 4 kg ocupam o volume de 45 m3, isto faz com que 

seja necessário encontrar a melhor maneira de armazenamento da espécie.  

As técnicas de armazenamento e distribuição do H2 tem que atender principalmente 

a critérios de densidade volumétrica (Kg da cela de armazenamento/m³) e gravimétrica (Kg 

de H2/Kg da cela de armazenamento) [30]. 

Uma das possibilidades de armazenamento, a compressão, requer 350 bar de 

pressão para ocupar um tanque de tamanho usual. Técnicas criogênicas são empregadas 

para armazenamento de hidrogênio resfriado, em tanques pequenos, para utilização do 

combustível em foguetes. A BMW desenvolveu um veículo movido a hidrogênio cujo 

combustível é armazenado no estado líquido, o que reduz as perdas por evaporação para um 

valor de 1,5% ao dia. Entretanto a liquefação do H2 requer uma quantidade considerável de 

energia [31]. 

Outras maneiras estudadas são armazenamento de hidrogênio por adsorção do gás 

em materiais sólidos. A adsorção de hidrogênio em superfícies sólidas depende da pressão 

aplicada e da temperatura.  Dentre os materiais empregados estão: polímeros em 

microesferas [32], óxidos de ferro modificados [33], materiais mesoporosos [34], 

nanotubos de carbono [35], e zeólitas [36-37]. 

 
 

 



                         

 
 

33 

II.9 – A reação de desprendimento de hidrogênio (RDH) 

 

            O estudo do desempenho eletrocatalítico de eletrodos de diferentes materiais em 

relação ao desprendimento de hidrogênio ocorre em larga escala desde os pontos de vista 

teórico aos práticos. A reação de desprendimento de hidrogênio, em condições 

estacionárias e sobre diferentes materiais metálicos, exibe um comportamento do tipo 

Tafel, ou seja, está associado com uma relação linear entre o potencial aplicado e o  

logaritmo da densidade de corrente, (relação corrente por unidade de área real do eletrodo). 

As correspondentes representações de Tafel, em uma ampla região de potenciais, 

apresentam inclinações definidas e para cada material metálico em um certo eletrólito de 

suporte. Além disso, a densidade de corrente é também função das propriedades do 

substrato [38]. 

Em meio alcalino, o desprendimento catódico de hidrogênio pode ser descrito pela 

reação [39-44]: 

 

H2O(l) +  2e- → H2(g)   + 2OH-
(aq.) 

 

 Esta reação pode ser desmembrada  em um mecanismo formado por uma etapa 

inicial denominada de reação de descarga ou Reação de Volmer na qual as moléculas de 

água são descarregadas sobre sítios livres da superfície eletródica (M), formando átomos de 

hidrogênio adsorvidos:   

H2O(l)  +  M(s) + e- → MH (ads.)  + 2OH-
(aq.) 

onde M representa o material eletródico. Após esta etapa de descarga, duas etapas de 

dessorção são possíveis dependendo do material do eletrodo. 

 Em alguns casos ocorre uma etapa eletroquímica conhecida como reação átomo-íon 

ou Reação de Heyrovsky, na qual moléculas de água são descarregadas sobre átomos de 

hidrogênio adsorvidos: 

H2O(l)  +  MH (ads.)  + e- → M(s)  + H2(g)   + OH-
(aq.)     

 Em outros materiais ocorre a dessorção química do hidrogênio atômico formado na 

reação de Volmer, sendo denominada de reação de recombinação ou Reação de Tafel. 

MH (ads.)   +  MH (ads.)    → 2 M(s)  + H2(g) 
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II.10 - Uso de materiais de Ni, Ni-Mo e similares como eletrocatalisadores da RDH  
 

As ligas de Ni-Mo têm sido largamente utilizadas para a eletrocatálise da RDH 

devido o bom desempenho eletrocatalítico que apresenta. 

 

Lu et al. [45] em 1978 estudaram a reação de evolução de oxigênio em soluções 

alcalinas usando ligas a base de Ni, combinadas com os metais Ir, Ru e W. Seus resultados 

mostraram que para os materiais por eles estudados, a evolução anódica de oxigênio é 

dependente simplesmente da atividade eletrocatalítica e das propriedades eletrônicas das 

ligas. 

 

Albertini et al. [46] em 1992 estudaram o uso de níquel – molibdênio como cátodo 

para a evolução de hidrogênio em meio alcalino. A característica superficial das camadas 

de sulfato de níquel com molibdênio incorporado e o mecanismo da RDH foram 

determinados. A 25 ° C, o sobrepotencial da reação encontrado, foi  de 300 mV menor que 

nos cátodos de aço doce. A liga de Ni-Mo utilizada apresentou boa estabilidade sobre 

operação contínua. Ao estudar o mecanismo de evolução de hidrogênio em estado 

estacionário por curvas de Tafel a 25 °C em diferentes valores de pH, encontraram que o 

pH não influenciou a cinética da RDH. O mecanismo proposto foi que ocorre 

primeiramente a transferência de elétron (etapa de Volmer) seguida de dessorção 

eletroquímica (etapa de Heyrovsky). 

 

I. Arul Raj  [47] em 1993, ao estudar ligas binárias a base de níquel (Ni-Mo, Ni-Zn, 

Ni-Co, Ni-W, Ni-Cr e Ni-Fe) codepositadas em superfícies revestidas por aço doce e 

preparadas pela técnica de eletrodeposição convencional. Eles fizeram um estudo da 

composição química e micrográfica das superfícies utilizando absorção atômica, 

microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X. Foi constatado que todos os 

revestimentos melhoraram a atividade eletrocatalítica para a RDH em meio alcalino 

comparado ao sistema composto somente pelo aço doce. Além disso pode classificar a 

atividade eletrocatalítica dessas ligas na seqüência decrescente: Ni-Mo >  Ni-Zn  >  Ni-Co 

> Ni-W > Ni-Fe > Ni-Cr. 
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Simpraga et al. [48] em 1995 avaliaram a área superficial real e os fatores 

eletrocatalíticos na RDH das ligas binária e ternária Ni-Mo e Ni-Mo-Cd. O efeito sinérgico 

pela inserção de Cd foi avaliado. Os compósitos eletrodepositados de Ni-Mo-Cd 

apresentaram interesse prático, pois mostraram melhor desempenho econômico na questão 

do consumo de energia quando utilizados como eletrocatalisadores catódicos para a 

produção de hidrogênio gasoso a partir da eletrólise da água. Foi observado um melhor 

desempenho eletrocatalítico da liga de Ni-Mo-Cd em comparação com a liga de Ni-Mo. A 

inserção do elemento Cd aumentou a área ativa, ocorrendo maior produção de hidrogênio. 

 

Chialvo et al. [49] em 1998 estudou a RDH em ligas de Ni (1-x) + Mo (x) variando 

o valor de x ( 0 ≤ x ≤ 0,25).  Foi utilizado NaOH a temperatura de 30 °C. As composições 

atômicas de molibdênio nas ligas foram variadas em 0, 3, 5, 10, 20 e 25%. As ligas foram 

preparadas utilizando eletrodeposição com eletrodo de disco rotatório. A atividade 

eletrocatalítica a baixos sobrepotenciais mostrou a seguinte ordem 25% Mo ≈ 3 % Mo > 20 

% Mo ≈ 10 % > 0 % Mo ≈ 5 % Mo. Na região de elevados sobrepotenciais, a diferença no 

comportamento eletrocatalítico desses materiais mostrou-se pouco significante com a liga 

com 25% de Mo tendo um menor desempenho eletrocatalítico devido à alta inclinação 

descrita pelo coeficiente de Tafel. 

 

Campillo et al. [50] em 2002 estudaram a liga ternária de Ni-Co-B para aplicação 

na eletrólise da água e sua resistência frente à corrosão. Eles utilizaram a voltametria de 

onda quadrada para promover a eletrodeposição da liga em substrato de aço inoxidável. As 

propriedades eletrocatalíticas foram avaliadas por voltametria cíclica em meio alcalino 

(KOH 1 M). A liga apresentou boa condutividade elétrica e alta atividade eletrocatalítica 

para a eletrólise da água. 

 

Valdez et al. [51] em 2004 estudaram a performance eletroquímica de eletrodos de  

Ni-Mo na RDH, os estudos foram conduzidos em KOH 30% numa temperatura de    343 K. 

O aumento do tempo de moagem e aplicação de pressão nas espécies melhorou a resposta 

catódica. A inclinação catódica da melhor espécie foi de 276 mV / década. O potencial de 

ativação e o coeficiente de Tafel encontrados em altos sobrepotenciais estão na faixa de 274 
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– 481 mV / década enquanto a mudança da densidade de corrente para a RDH variou de 

27,3 para 1,4 mA/cm2. 

Mirceski et al. [52] em 2005 fizeram um estudo teórico e experimental da RDH em 

presença de catalisadores adsorvidos, por voltametria de onda quadrada. 

 

Damian et al. [53] em 2005, fizeram a determinação de parâmetros cinéticos e 

mecanísticos da RDH eletrocatalisada por Ni e Ni-Mo utilizando as técnicas de polarização 

linear e espectroscopia de impedância eletroquímica. 

 

Crespo et al. [54] em 2005 estudaram a RDH em meio alcalino (KOH 30%) 

eletrocatalisada por materiais nanocristalinos (Ni30-Mo70, Co30Mo70, Co30Ni70 e Co10 Ni20 

Mo70) preparados mecanicamente. Para a caracterização da estrutura cristalina utilizaram a 

técnica de difração de raios-X, encontrando a presença de duas fases: uma  solução fcc e 

compostos intermediários de Ni, Co e Mo. Baseados nas curvas de polarização e diagramas 

de impedância detectaram melhor desempenho eletrocatalítico para a RDH na liga de 

melhor cristalinidade, a de Co30Ni70 .  

 

Crespo et al. [55] em 2006 estudaram a influencia da contaminação por Fe e da 

temperatura em ligas de Co-Ni-Mo na RDH em meio alcalino. Eles estudaram soluções 

sólidas de Ni-Co-Mo-Fe como a de Ni30-Mo70, Co30Mo70, Co30Ni70, Co10 Ni20 Mo70, 

Fe10Ni25Mo65, Fe20Ni20Mo60 e Fe30Co15Ni55. As propriedades eletrocatalíticas desses 

materiais nanocristalinos foi estudada em solução de KOH, a temperatura foi variada em 

308, 323 e 343 K para determinar o efeito da contaminação. As técnicas utilizadas foram: 

voltametria cíclica, polarização em estado estacionário (Tafel) e impedância eletroquímica. 

Importantes ganhos na atividade eletrocatalítica foram obtidos pelo aumento da 

temperatura. O efeito eletrocatalítico do Mo fez-se importantes em altos sobrepotenciais e 

altas temperaturas. As ligas que apresentaram melhor atividade eletrocatalítica foram as de 

Fe30Co15Ni55 e de Co10 Ni20 Mo70 para a RDH .   
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II. 11 - Eletrodeposição de ligas e o uso do ultra-som 
 
 Existem quatro estágios no processo de formação de uma camada de eletrodepósito: 

1- Nucleação e estrutura de ilhas, 2 – coalescência das ilhas, 3 – formação de redes ou 

canais e 4 – formação da camada contínua [56]. 

A nucleação principia pela captura mútua de adátomos, formando núcleos 

subcríticos ou embriões. Tanto os núcleos subcríticos como os adátomos são de difícil 

observação direta, devido seu reduzido tamanho. 

Durante o crescimento dos núcleos pode ocorrer o contato entre dois núcleos. No 

ponto de contato entre estes dois núcleos é formado um gargalo, um escoadouro, através do 

qual os núcleos rearranjam o seu material, formando um único núcleo através da 

coalescência.   

O processo de coalescência é iniciado quando as ilhas tem um diâmetro da ordem de 

1000 angstrons, e apesar de seu aspecto ser do tipo líquido, as ilhas não são líquidas, como 

pode ser observado por difração de raios-X. 

A partir de uma certa densidade superficial de ilhas, várias delas coalescem e 

formam grandes ilhas que por sua vez podem formar patamares. A formação de ilhas no 

interior dos canais através da nucleação secundária e movimentos de coalescência dos 

patamares acabam por preencher todo o substrato, atingindo assim o estágio de camada 

eletrodepositada contínua. 

O crescimento de uma camada depende da quantidade de material que atinge a 

superfície. A camada eletrodepositada carrega consigo a história do substrato e de como o 

recobrimento ocorreu, pois, fatores como a limpeza e temperatura do substrato e da solução 

eletrolítica deixam marcas bastante fortes na camada em relação à uniformidade, tensão 

interna, propriedades elétricas, etc. 

Pesquisas visando a alteração de camadas eletrodepositadas pela utilização da 

radiação de ultra-som têm sido realizadas por diversos cientistas.   

Hyde et al. [57] em 2002 investigaram como o ultra-som influencia a 

eletrodeposição de ligas de metais. Fizeram um estudo do mecanismo de deposição do 

zinco, chumbo, cobalto e mercúrio em carbono vítreo sob influência da radiação de ultra-

som (20 KHz), usando voltametria cíclica. Sistemas de alta concentração metálica (1 M) e 

baixa concentração (10 mM) foram comparados. Além disso, eles compararam os efeitos de 

aplicação de diferentes intensidades em condições estacionárias de 238 W.cm-2. 
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 Klymenko et al. [58] em 2002 estudaram a eletrodeposição do cobalto sob 

influência da radiação de ultra-som. Todos os experimentos foram feitos em células 

eletroquímicas com volume de 20 mL. Eles pesquisaram principalmente a nucleação em 

presença de convecção forçada por 20 KHz de radiação ultrassônica. O equipamento 

possuía uma ponta de 3 mm de uma liga de titânio. A potência utilizada nos estudos foi 

variada na faixa de  12 a 238 W.cm-2.  

 Jensen et al. [59] em 2003 estudaram a eletrodeposição de níquel sob efeito do 

ultra-som. Eles investigaram a deposição do níquel a partir de eletrólito aquoso sob 

influência de alta freqüência de ultra-som a alto (250 W) e a baixo (5-10W) poder de 

sonicação. 

  Mancier et al. [60] em 2004 prepararam nanopartículas de Fe75Co25 

eletroquimicamente com utilização da radiação de ultra-som e estudaram principalmente a 

característica morfológica e as propriedades magnéticas das ligas. A alta intensidade da 

radiação de ultra-som foi gerada por ponta de titânio piezelétrico na freqüência de 20 KHz 

com potência de 50 W.cm-2 ajustada  acima do limiar de  cavitação da solução eletrolítica. 

Em intensidades acima desta cavitação limiar, um conjunto de bolhas é produzida abaixo da 

extremidade da ponta. Eles concluíram que a composição das ligas é independente do 

potencial de deposição para valores entre -3 a -4,5 V, e, é somente determinada pela 

composição do banho eletrolítico. 

 Jian et al. [61] em 2005 estudaram o efeito da radiação de ultra-som na solidificação 

da liga de alumínio A356 fundida. Eles investigaram o efeito da vibração de ultra-som na 

nucleação e crescimento da liga de alumínio A356. A liga fundida foi convertida em várias 

frações sólidas isotermicamente com vibração ultrassônica pela submersão do radiador 

acústico no material fundido. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

III.1 – Composição dos banhos eletrolíticos  

 
Para obtenção dos eletrodepósitos de Ni-Mo foram utilizadas as seguintes 

composições de banhos eletrolíticos mostradas na Tabela 2.  

Tabela 2 – Composição química dos banhos utilizados para a eletrodeposição das 
superfícies de Ni e de Ni-Mo na superfície do substrato 

Banho de Ni Banho 1 Banho 2  
COMPONENTES 

Concentração  mol/L Concentração  mol/L Concentração  mol/L 

Na2MoO4 
. 2H2O 

 NiSO4 
. 6H2O 

 Na3C6H5O7 

- 
0,1704 
0,1020 

0,0104 
0,1704 
0,1020 

0,0208 
0,1704 
0,1156 

 

O pH da solução em todos os banhos foi ajustado com NH4OH concentrado para 

um valor em torno de 9,5. As análises de pH se deram no pH-metro B474 (micronal). 

 

III.2 – Etapas de preparação do substrato até a eletrodeposição  

 

Até ser levado ao banho eletrolítico, para a eletrodeposição, o substrato (de cobre 

metálico) passa pelos seguintes tratamentos: 

1 – Polimento com lixa de 100 a 600 mesh 

2 – Lavagem com água destilada 

3 – Desengraxe com NaOH 10 % m/v 

4 – Lavagem com água destilada 

5 – Ativação com HCl 10 % v/v 

6 – Lavagem com água destilada 
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III.3 – Célula eletroquímica utilizada para eletrodeposição  

 

Para eletrodeposição de Ni e Ni-Mo utilizou-se uma célula eletroquímica com dois 

eletrodos conforme ilustrado na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 
 
                                                
 

 

 

 

III.4 – Condições da Eletrodeposição das camadas de Ni e de Ni-Mo 

 

As eletrodeposições das camadas de Ni e de Ni-Mo foram feitas pela utilização de 

cargas de 50, 100 e de 150 C, num primeiro momento sem a utilização da radiação de ultra-

som (conforme Figura 6) e num segundo momento sob o efeito da mesma (Figura 7).  

Para a eletrodeposição sob efeito da radiação de ultra-som utilizou-se um 

equipamento sonicador com freqüência de 40 KHz (modelo D-40X CTA Maxtronic). A 

célula eletroquímica foi imersa no banho aquoso do equipamento onde estava sendo gerada 

a radiação ultra-sônica (Figura 7). 

A densidade de corrente aplicada foi de 50 mA/cm2. Dois valores de temperatura 

foram aplicados, a temperatura ambiente (29 ºC) e a temperatura de estabilização do banho 

aquoso gerador de ultra-som (40 °C).  

 

1 

Figura 5 – Desenho esquemático da Célula 
eletroquímica usada para eletrodeposição.           
1 - Eletrodo de Trabalho: substrato de cobre 
com geometria circular e área superficial de 
aproximadamente 2 cm2. 2 - Contra Eletrodo: 
Eletrodo de Platina com geometria quadrangular 
e área de 2 cm2.  
 

2 
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Figura 6 – Aparelhagem para 
eletrodeposição sem radiação ultra-
sônica 

Figura 7 – Aparelhagem para 
eletrodeposição com radiação ultra-
sônica 

 

III.5 – Preparação do eletrodo de Ni  metálico 

 

Para servirem como referência de comparação das medidas feitas nas camadas de 

Ni e de Ni-Mo, foi preparado um eletrodo de níquel metálico. Esse eletrodo foi feito a partir 

do metal com elevado grau de pureza e área o mais plana possível. O metal foi embutido, 

assim como os eletrodos de trabalho de cobre (Figura 5), em resina epóxi. Para a realização 

dos ensaios, as superfícies dos eletrodos foram polidas com pasta de alumina e pasta de 

diamante policristalino. 

 

III. 6 - Caracterização física e química dos eletrodepósitos 

 

Para determinar os percentuais de Ni e de Mo nas camadas eletrodepositadas 

foram realizadas análises por energia dispersiva de raios-X (EDX). As amostras foram 

analisadas em triplicata no microanalisador de raios-X QX 200 (Link Analytical). 

A análise da morfologia superficial das camadas foi feita em triplicata usando o 

microscópio eletrônico de varredura XL-20 (Philips).  
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III. 7 - Ensaios eletroquímicos 

 

Os ensaios eletroquímicos foram feitos utilizando uma célula eletroquímica com 

três eletrodos (Figura 8). 

 

           

 
 

O eletrodo de trabalho é o eletrodo que está sendo analisado.  

O eletrodo de referência é um eletrodo que submetido à uma diferença de potencial 

em relação à outro,  não permite a passagem de corrente elétrica em sua interface metal-

solução. Esta característica possibilita a medida dos potenciais envolvidos nas relações dos 

outros eletrodos em relação ao eletrodo de referência, pois o mesmo se mantém em um 

potencial constante durante o processo em estudo. 

O contra eletrodo, é o eletrodo com o qual o eletrodo de trabalho estabelece a 

passagem de corrente elétrica. 

Junto à célula eletroquímica costuma existir sistemas externos que permitem medir 

a corrente ou a voltagem produzida pela célula, forçar a passagem de corrente ou tensões 

controladas entre os eletrodos, controle de temperatura e/ou pressão sobre a solução, da 

movimentação dos eletrodos etc.  

Foram feitas análises por voltametria cíclica a fim de estimar a área ativa dos 

eletrodos obtidos das ligas de Ni-Mo, bem como para estudo qualitativo dos fenômenos 

anódicos e catódicos ocorridos na superfície dos eletrodos. 

3 

1 2 

Figura 8 – Célula eletroquímica usada para 
voltametria cíclica e cronoaperometria. 1 - 
Eletrodo de Trabalho: substrato de cobre com 
as camadas de Ni e Ni-Mo, de geometria circular 
com diâmetro de 2 cm2. . 2 - Contra Eletrodo: 
Eletrodo de Platina. 3 - Eletrodo de Referência: 
Hg/HgO 
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           O eletrólito suporte utilizado foi o NaOH 0,5 M. Empregou-se uma velocidade de 

varredura de 50mV/s com potencial inicial de – 1,2 V até  -0,35 V. As análises foram feitas 

utilizando um galvanostato/potenciostato PGSTAT 30 (Autolab) acoplado a um 

computador usando o programa GPES 4 para a aquisição dos dados (Figura 9). 

           A fim de avaliar as correntes obtidas em diferentes potenciais com confiabilidade, no 

estado estacionário, empregou-se o método potenciostático variando-se os potenciais 

aplicados desde -1,6 V até - 0,95 V, com incrementos de + 25 mV mantendo o eletrodo por 

5 minutos em cada potencial. O eletrólito de suporte utilizado foi NaOH 0,5 M. As 

medições foram feitas no galvanostato/potenciostato (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Equipamento galvanostato/potenciostato PGSTAT 30 
(Autolab) 

         

  Para a determinação da energia de ativação da reação de desprendimento de 

hidrogênio nos eletrodos utilizou-se o método de Arrhenius [62]. Foram levantados 

diagramas de Tafel pelo método cronoamperométrico na mesma faixa de potencial em 

cinco diferentes temperaturas (30, 40, 50, 60 e 70 ºC). A partir desses diagramas foram 

determinadas as correntes de troca a cada temperatura. 

A energia de ativação foi calculada a partir do gráfico do logaritmo natural da 

corrente de troca versus o inverso da temperatura em K-1. O coeficiente angular desse 

gráfico é igual ao negativo do quociente da energia de ativação pela constante R (de valor 

8,314  J/mol.K). As análises se deram no mesmo galvanostato/potenciostato (Figura 9). 
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III. 8 – Ensaio de Operação contínua  

 

O desempenho dos eletrocatalisadores sob condições de operação industrial foi 

avaliado pelo Teste de Operação Contínua - OC. Nele os eletrodos foram submetidos a 

funcionamento de densidade de corrente de 135 mA/cm2 por 55 horas de funcionamento 

numa temperatura de 70 ºC.  

A Figura 10 mostra a aparelhagem utilizada para o teste de operação contínua. Para 

o controle da temperatura as células eletroquímicas, possuindo cada um contra-eletrodo de 

aço carbono e uma amostra dos eletrodos de Ni-Mo, foram colocadas num banho 

termostático (Figura 10). Além disso, o teste foi aplicado aos eletrodos de Ni metálico e de 

aço carbono, a fim de verificar o ganho eletrocatalítico (avaliado pelos valores de 

sobrepotenciais obtidos) nos eletrodos de Ni-Mo em relação aos eletrodos desses metais.                           

A reação de desprendimento de hidrogênio foi avaliada, sob a superfície dos 

diferentes materiais, em meio alcalino (NaOH 0,5 M) pelo monitoramento periódico dos 

valores de potenciais medidos em relação ao eletrodo de referência do tipo Hg/HgO 

(Figura 11). 

 

  

Figura 10 – Aparelhagem do ensaio de 

Operação Contínua 

Figura 11 – Eletrodo de Hg/HgO 

utilizado para as medidas de potencial 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IV.1 - Composição química dos eletrodos de Ni-Mo determinada por Energia 
Dispersiva de Raios-X (EDX) 
 

A Figura 12 mostra um espectro de EDX típico para uma camada de Ni-Mo. Nesta 

Figura são observados picos referentes ao de Ni e ao Mo confirmando que o processo de 

eletrodeposição foi bem sucedida para obter as camadas de Ni-Mo, tanto na presença 

quanto na ausência da radiação de ultra-som. Um pico referente ao oxigênio também é 

observado.  

 

 
 
Figura 12 - Espectros de EDX típico das camadas de Ni-Mo  
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Sanchez et al. [63] ao quantificarem os teores de Ni e Mo por EDX também 

observaram a presença do pico relativo ao oxigênio. Eles caracterizaram as camadas, com 

uso das técnicas de XPS e RAMAN. Os mesmos chegaram a conclusão de que a presença 

de oxigênio se deve à presença de óxidos de molibdênio. Estes mesmos autores também 

detectaram a presença de oxigênio em outra liga binária com presença de molibdênio (Fe-

Mo), atribuindo novamente essa presença aos óxidos de molibdênio. Vale ressaltar que Ni, 

Co e Fe pertencem ao mesmo período na tabela periódica, tendo, portanto, comportamento 

químico semelhante.  

Podlaha et al. [64] propuseram um mecanismo para a eletrodeposição da liga Ni-

Mo a partir de banhos contendo íons molibdato (MoO4
2-) e íons Ni2+ com a utilização de 

íons citrato como agente complexante. As reações abaixo mostram o mecanismo proposto 

por esses autores:  

XO4
2- + 2H2O + 2e- � XO2  +  4OH- 

NiL-  +  2e-  � Ni(0)  +  L-3 

NiL-  +  XO2  � [NiLXO2]
- 

[NiLXO2]
-
ads  +  2H2O  +  4e-  � X(0)  + NiL-  +  4OH- 

Onde: L � Composto policarboxilado (íons citrato) e X � Mo  

 

A fim de tornar avaliar uma melhoria das camadas, estudos foram conduzidos de 

forma a modificar as condições de eletrodeposição a fim de obter camadas mais espessas 

pelo emprego de cargas mais elevadas de 100 e de 150 C. 

A Tabela 3 mostra os teores de Ni e Mo das camadas de Ni-Mo obtidos por EDX.  
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Tabela 3 – Teores de Ni e de Mo, obtidos por EDX, nas camadas dos eletrocatalisadores de Ni-Mo estudados, quando eletrodepositados 
em temperatura ambiente (29°C) na presença e na ausência da radiação de ultra-som com cargas de 50, 100 e 150 C. 

 
 

Material Ni+2/MoO4
-2 

no banho 
% Ni  

na camada  
Am.1 

% Ni  
na camada 

Am.2 

% Ni  
na camada 

Am.3 

Média da % de Ni nas 
camadas e  

Desvio padrão 

Ni/Mo  
na camada 

*NiMo 50C SUS 29°C B1 
 

16,38 94 95 95 95 ± 0,6  19,0 

NiMo 50C SUS 29°C B2 
 

8,19 87 88 86 87 ± 1,0 5,67 

NiMo 50C CUS 29°C B1 
 

16,38 88 87 90 88 ± 1,5 7,33 

NiMo 50C CUS 29°C B2 
 

8,19 79 80 77 79 ± 1,5 3,76 

*NiMo 100C SUS 29°C B1 
 

16,38 94 95 95 95 ± 0,6 19,0 

*NiMo 100C SUS 29°C B2 
 

8,19 79 77 80 79 ± 1,5 6,69 

NiMo 100C CUS 29°C B1 
 

16,38 85 83 86 85 ± 1,5 5,67 

*NiMo 100C CUS 29°C B2 
 

8,19 77 76 76 76 ± 0,6 3,17 

NiMo 150C SUS 29°C B1 
 

16,38 95 95 93 94 ± 1,2 15,7 

NiMo 150C SUS 29°C B2 
 

8,19 86 87 86 86 ± 0,6 6,14 

NiMo 150C CUS 29°C B1 
 

16,38 85 87 86 86 ± 1,0 5,25 

(*selecionados)   

SUS → sem ultra-som  e CUS → com ultra-som  
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O fato de as razões Ni/Mo nas camadas serem menores que as razões 

Ni+2/MoO4
-2 dos banhos, com exceção do eletrodo NiMo 50C SUS 29°C B1,  permite 

concluir que ocorre uma eletrodeposição preferencial do molibdênio nas camadas 

eletrodepositadas. Observa-se também que um aumento da concentração de MoO4
-2 

ocasiona um aumento no teor de molibdênio na camada em decorrência da maior 

disponibilidade desse íon precursor para a eletrodeposição do molibdênio metálico. 

Adicionalmente, esses resultados permitem concluir que nos eletrodos obtidos 

dos banhos 1 e 2, sem a radiação de ultra-som, o Ni e o Mo foram eletrodepositados em 

razões próximas às dos seus banhos precursores. Já para os eletrocatalisadores obtidos 

com a radiação de ultra-som ocorreu uma diminuição do teor de níquel pelo aumento da 

mobilidade dos íons de molibdênio e elevação do teor desse elemento, fato que 

produziu uma maior discrepância das razão Ni/Mo comparada a dos banhos precursores.  

A liga obtida na condição de 29 °C em 150 C de carga a partir do banho 2, com 

o emprego da radiação de ultra-som, apresentou pouca aderência não sendo portanto 

analisada, por não interessar para os demais estudos tendo em vista a exposição do 

substrato de cobre em grande parte da mesma. Vaz [65] estudando a eletrodeposição de 

Ni-Mo concluiu que a diminuição da aderência da camada ao substrato provavelmente 

se deve ao alto teor de molibdênio na liga (acima de 20%).  

 

 

 



                         

 
 

51 

IV.2 - Morfologia das camadas de Ni e de Ni-Mo analisadas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As imagens obtidas por MEV, com ampliação de 2000 vezes, foram agrupados 

para comparação de acordo com as diferentes condições aplicadas na eletrodeposição.  

Na condição inicial de eletrodeposição (29 °C, 50 C de carga e sem a radiação 

de ultra-som), como mostram as Figuras 13a, 13b e 13c, as superfícies das camadas 

eletrodepositadas, tanto de Ni quanto de Ni-Mo, mostraram, uma morfologia 

homogênea com grãos globulares distribuídos sobre a superfície. Observa-se a presença 

de ranhuras nas camadas, que se devem a marcas da orientação deixada pela lixa 

utilizada no processo de preparação do substrato para a eletrodeposição, devido as 

camadas terem pequena espessura. 

Donten et al. [66] estudando ligas de Ni-Mo eletrodepositadas em densidade de 

corrente de 30 mA/cm2 sobre substrato de aço carbono, cuja composição determinada 

por EDX foi Ni-16Mo observaram, pelas micrografias, morfologia globular homogênea, 

similar a morfologia das ligas situadas próximas a essa composição (Ni-5Mo e Ni-

10Mo, referentes aos banhos 1 e 2) eletrodepositadas em densidades de corrente de 50 

mA/cm2 . 

 

 

 

(a) Níquel  
29 °C - 50 C - SUS 

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C - SUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C – SUS 

 

   

Figura 13 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 50 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente 
de 50 mA.cm-2 
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Na segunda condição de eletrodeposição aplicada (29°C, 100 C de carga e sem a 

radiação de ultra-som), Figuras 14a, 14b e 14c, as camadas obtidas apresentaram a 

mesma morfologia da condição inicial ocorrendo um aumento no tamanho dos grãos 

globulares provavelmente em decorrência do aumento da carga aplicada. Esse efeito é 

mais pronunciado na camada de níquel. 

 

 

 

 As superfícies eletrodepositadas sem a radiação de ultra-som, aplicando carga 

de 150 C a 29 °C, Figuras 15a, 15b e 15c, mostraram conservação no tipo de morfologia 

das condições anteriores. As camadas apresentaram entretanto, menor uniformidade que 

a 100 C de carga. Este efeito se deve ao valor elevado da carga  aplicada (150 C). 

(a) Níquel  
29 °C - 100 C - SUS 

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 100 C - SUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 100 C – SUS 

 

   

Figura 14 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 100 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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Na segunda etapa de estudo foram aplicadas cargas sucessivas (50, 100 e 150 C) 

a temperatura ambiente, mas, com a utilização da radiação de ultra-som. Observa-se 

nesse caso também morfologia com homogeneidade e presença de grãos globulares em 

toda a superfície, como é visto nas Figuras 16a, 16b e 16c. Na camada obtida a partir do 

banho de maior concentração de molibdênio (banho 2) são observadas trincas 

distribuídas pela superfície, efeito que não foi observado nas amostras de níquel e Ni-

Mo obtidas pelo banho de menor teor de molibdênio (banho 1). 

Esses resultados mostram similaridade aos obtidos por Sanchez et al [42] os 

quais estudando a eletrodeposição de Ni-Mo para diferentes razões molares, obtiveram 

trincas apenas para razão molar 1:1 (Ni/Mo), sendo que para razões com menor teor de 

Mo (exatamente 10Ni/1Mo) obtiveram imagens semelhantes às obtidas da camada 

eletrodepositada a partir do banho 1, o qual apresenta composição com menor teor de 

molibdênio (metade) em comparação a composição do banho 2.  

 

 

 

 

 

(a) Níquel   
29 °C - 150 C - SUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C - SUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C – SUS 

 

   

Figura 15 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 150 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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As Figuras 17a, 17b e 17c referentes a condição de eletrodeposição com 

aplicação da radiação de ultra-som, a 29 °C com carga de 100 C, mostram que as 

camadas de Ni, e, de Ni-Mo (obtidas do banho de menor concentração de Mo), não 

apresentaram trincas em sua superfície. Já nas camadas obtidas a partir do banho 2 as 

trincas  mantiveram-se, devido, à mesma razão da condição de 50 C, ou seja, o teor mais 

elevado de Mo. 

 

(a) Níquel   
29 °C - 50 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C -  50 C - CUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C – CUS 

 

   

Figura 16 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 50 C com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente 
de 50 mA.cm-2 
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As superfícies eletrodepositadas com a radiação de ultra-som, a 29 °C, aplicando 

carga de 150 C, se apresentaram compactas e sem a presença de trincas para as amostras 

de Ni e de Ni-Mo obtidas a partir do banho com menor teor de Mo (Figuras 18a e 18b). 

Sulitanu et al. [67] observaram uma diferenciação na morfologia da liga de Ni-Zn ao 

submeter o processo de eletrodeposição à radiação de ultra-som. 

As camadas obtidas a partir do banho 2 apresentaram pouca aderência devido ao 

alto teor e concentração de molibdênio. Os estudos nessas amostras não foram 

prosseguidos, pois as mesmas apresentaram visualmente exposição do substrato, o que 

alteraria os dados obtidos.  

 

(a) Níquel   
29 °C - 100 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C 100 C CUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 100 C – CUS 

 

   

Figura 17 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 100 C com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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Após os estudos a temperatura ambiente foram feitos estudos na temperatura de 

40 °C, cuja escolha decorreu do teste com o equipamento de ultra-som, o qual estabiliza 

nessa temperatura.  

Foram estudadas as aplicações de diferentes cargas (50, 100 e 150 C) a 40 °C 

sem a radiação de ultra-som. As camadas obtidas para a condição de 50 C, conforme 

são mostradas nas Figuras 19a, 19b e 19c, se apresentaram homogêneas com a presença 

de grãos globulares em toda a superfície. 

 

 

(a) Níquel   
29 °C - 150 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C – CUS 

 

  

Figura 18 – Micrografias obtidas por MEV das 
camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 150 C 
com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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Assim como para as amostras eletrodepositadas com carga de 50 C, as 

superfícies eletrodepositadas a 40 °C, sem a radiação de ultra-som aplicando carga de 

100 C, se apresentaram homogêneas com grãos globulares, o tamanho dos grãos 

aumentou em decorrência da maior carga aplicada. Esses resultados podem ser 

observados nas Figuras 20a, 20b e 20c.  

 

 

               As Figuras 21a, 21b e 21c, mostram que na carga de 150 C, a 40 °C sem a 

radiação de ultra-som as camadas também são homogêneas com grãos globulares. 

 

(a) Níquel   
40 °C - 50 C - SUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40 °C 50 C SUS 

(c)Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
40 °C - 50 C – SUS 

 

   

Figura 19 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 50 C sem radiação de ultra-som a 40 °C numa densidade de corrente 
de 50 mA.cm-2 

(a) Níquel   
40 °C - 100 C - SUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40 °C 100 C SUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
40 °C - 100 C – SUS 

 

  
 

Figura 20 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 100 C sem radiação de ultra-som a 40 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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As superfícies eletrodepositadas com a radiação de ultra-som aplicando carga de   

50 C, na temperatura de 40 °C são mostradas nas Figuras 22a, 22b e 22c. As amostras 

de Ni, e, de Ni-Mo (obtidas do banho menor concentração de Mo) se apresentaram sem 

a presença de trincas. Já as amostras obtidas do banho com maior concentração de Mo 

(banho 2) apresentaram camadas com a presença de trincas, de forma diferente a 

condição de 50C, 29 °C sem radiação de ultra-som e ainda da condição de 50C, 40 °C 

sem a radiação de ultra-som, permitindo concluir que a radiação de ultra-som favoreceu 

o aparecimento de trincas.  

Segundo Rocha [68] as trincas em camadas eletrodepositadas são geradas 

quando as tensões excedem o limite de resistência da liga depositada. Em decorrência 

de o substrato não se deformar pela ação de tensões trativas ou compressivas (contração 

ou expansão do depósito), o depósito tende a trincar para aliviar as tensões.   

 

 

 

 

 

 

 

(a) Níquel   
40°C - 150 C - SUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40°C 150 C SUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
40°C - 150 C – SUS 

 

  
 

Figura 21 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 150 C sem radiação de ultra-som a 40°C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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As amostras das superfícies eletrodepositadas a 40 °C com a radiação de ultra-

som aplicando carga de 100 C, embora mais espessas, apresentaram morfologias 

similares para a mesma condição com carga de 50 C descrita anteriormente. Esses 

resultados podem ser observados nas Figuras 23a, 23b e 23c.  

 

 

 

 

(a) Níquel   
40 °C - 50 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40 °C -  50 C - CUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
40 °C - 50 C – CUS 

 

  
 

Figura 22 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 50 C com  radiação de ultra-som a 40°C numa densidade de corrente 
de 50 mA.cm-2 

(a) Níquel   
40 °C - 100 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40 °C -  100 C - CUS 

(c) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
40 °C - 100 C – CUS 

 

  
 

Figura 23 – Micrografias obtidas por MEV das camadas de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositadas a 100 C com radiação de ultra-som a 40 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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Na condição de 40 °C com radiação de ultra-som e carga de 150 C (Figuras 24a 

e 24c), as amostras de Ni e de Ni-Mo obtida a partir do banho 1 não apresentaram 

trincas e, diferente das amostras obtidas a partir do banho 2, tiveram boa aderência ao 

substrato. Em virtude da má aderência das camadas obtidas a 40 °C a partir do banho 2, 

as mesmas não foram estudadas pelas técnicas de análise empregadas nesse trabalho.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Níquel   
40 °C - 150 C - CUS  

(b) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
40 °C -  150 C – CUS 

 

  

Figura 24 – Micrografias obtidas por MEV das 
camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 150 C 
com radiação de ultra-som a 40 °C numa densidade de 
corrente de 50 mA.cm-2 
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IV.3 - Estimativa da área ativa dos eletrodos de Ni e de Ni-Mo por Voltametria 

Cíclica 

 

As Figura 25 e 26  mostram, respectivamente, os voltamogramas cíclicos típicos 

das camadas de Ni metálico e de Ni-Mo obtidos, em meio de NaOH 0,5 M com 

velocidade de varredura de 50 mV/s. Estes gráficos mostram na varredura anódica um 

processo redox, num potencial próximo de -0,6 V (indicado por a), associado à 

oxidação do níquel metálico segundo a reação [69, 70]:  

Ni0 + 2 OH-  ↔ ά – Ni(OH)2  

A varredura reversa (catódica) mostra também um pico referente a um processo 

redox; o qual ocorre próximo a região de desprendimento de hidrogênio (indicado por 

b) referente a redução do ά – Ni(OH)2  a níquel metálico, de acordo com a reação:  

ά – Ni(OH)2 ↔ Ni0 + 2 OH-  

O pico de redução é pouco intenso, para os materiais de teste (Ni e Ni-Mo) pois 

se confunde com o de evolução de hidrogênio. Segundo Machado et al. [71] o pico de 

oxidação (pico anódico) é importante, pois a partir deste é possível calcular a carga 

necessária para a formação do ά – Ni(OH)2, a carga obtida é representativa do número 

de sítios ativos do agente catalisador exposto a solução e, por conseguinte, a carga pode 

ser tomada como proporcional a área superficial eletroquimicamente ativa.  
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Figura 25 – Voltamograma cíclico do 
eletrodo de Ni metálico (condições: 50 
mV/s, 29 °C em NaOH 0,5 M) 

Figura 26 – Voltamograma cíclico típico 
dos eletrodos de Ni  e de Ni-Mo                    
(condições: 50 mV/s, 29 °C em         
NaOH 0,5 M) 
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A Tabela 4 mostra os valores das cargas anódicas obtidas para as camadas de Ni e 

de Ni-Mo eletrodepositadas com cargas de 50, 100 e 150 C, à temperatura ambiente, na 

ausência e na presença da radiação de ultra-som. Também, para efeito de comparação, 

se determinou a densidade de carga anódica para o eletrodo de níquel metálico polido. 

 
Tabela 4 – Densidade de carga anódica dos eletrocatalisadores de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositados à temperatura ambiente em diferentes condições 

 
Material Carga Am. 1 / 

mC.cm-2 
Carga Am..2 / 

mC.cm-2 
Carga Am..3 / 

mC.cm-2 
Carga média / mC.cm-2 

e Desvio Padrão 

Ni metálico 
polido 

0,46 0,46 0,46 0,46 ±±±± 0,00 

Ni 50C SUS 
29°C 

4,53 4,88 4,69 4,70 ±±±± 0,18 

NiMo 50C SUS 
29°C B1 

13,1 13,7 13,4 13,40 ±±±± 0,30 

NiMo 50C SUS 
29°C B2 

4,03 3,92 4,16 4,04 ±±±± 0,12 

Ni 50 C CUS 
29°C  

4,43 4,27 4,42 4,37 ±±±± 0,09  

NiMo 50C CUS 
29°C B1 

6,9 7,26 6,86 7,01 ±±±± 0,22 

NiMo 50C CUS 
29°C B2 

10 10,5 10,25 10,25 ±±±± 0,25  

Ni 100C SUS 
29°C 

9,52 9,97 9,25 9,58 ±±±± 0,36 

1NiMo 100C 
SUS 29°C B1 

13,9 15,3 14,6 14,60 ±±±± 0,70 

NiMo 100C SUS 
29°C B2 

12 11,6 12,6 12,07 ±±±± 0,50 

Ni 100C CUS 
29°C 

2,93 3,15 2,97 3,01 ±±±± 0,11 

NiMo 100C CUS 
29°C B1 

4,5 4,59 4,79 4,63 ±±±± 0,15 

NiMo 100C CUS 
29°C B2 

14,7 16 15,4 15,37 ±±±± 0,65 

Ni 150C SUS 
29°C 

12,4 13,7 13 13,03 ±±±± 0,65 

NiMo 150C SUS 
29°C B1 

3,09 2,94 3,11 3,05 ±±±± 0,09 

NiMo 150C SUS 
29°C B2 

9,2 8,47 9,5 9,03 ±±±± 0,56  

Ni 150C CUS 
29°C 

2,55 2,45 2,41 2,47 ±±±± 0,07 

NiMo 150C CUS 
29°C B1 

1,49 1,65 1,701 1,61 ±±±± 0,11 

NiMo 150C CUS 
29°C B2 

- - -  depósito irregular 
 

 
Dentre os materiais selecionados, como pode ser observado na Tabela 4, os 

eletrocatalisadores com maiores densidades de carga anódica são aqueles 

eletrodepositados sem a radiação de ultra-som com carga de 100 coulombs. Sendo estas, 

portanto, consideradas as melhores condições de eletrodeposição. 
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Pode ser observado que ao modificar uma dessas condições a densidade de 

carga diminui. Os eletrodos de Ni-Mo ‘NiMo 50C SUS 29°C B1’ (devido a carga ser 

inferior a 100 C) e o eletrodo ‘NiMo 100C CUS 29°C B2’ (devido a utilização da 

radiação de ultra-som), apresentaram menores valores de carga anódica.  

Os materiais eletrodepositados com cargas de 50 e de 150 C apresentaram 

densidades de cargas inferiores aos eletrodepositadas a 100 C. Além disso, salvo uma 

exceção, a radiação de ultra-som não favoreceu um aumento da densidade de carga dos 

materiais estudados. 

Nos estudos realizados com ultra-som se observou que a temperatura de 

estabilização do banho era de 40 °C, devido esse fato, para efeito de comparação, 

eletrocatalisadores obtidos nessa temperatura, sem a radiação de ultra-som, foram 

confeccionados a fim de verificar o efeito do aquecimento sob a área ativa (estimada 

pelo valor de densidade de carga anódica).  

A Tabela 5 mostra os valores das cargas anódicas obtidas para as camadas de Ni e 

de Ni-Mo eletrodepositadas com cargas de 50, 100 e 150 C, à temperatura de 40ºC, na 

ausência e na presença da radiação de ultra-som.  

Apenas três tipos de materiais de níquel (Ni 50C SUS 40°C, Ni 100C SUS 40°C 

e Ni 150C CUS 40°C) apresentaram um aumento no valor da densidade de carga 

anódica comparável aos valores obtidos a temperatura ambiente. A utilização da 

radiação de ultra-som novamente, salvo a exceção do material Ni 150C CUS 40°C não 

promoveu aumento no valor das áreas ativas dos eletrodos. 

A partir dos resultados das áreas ativas relativas dos materiais estudados foram 

selecionados para a realização dos demais testes (curvas de Tafel, energia de ativação e 

operação contínua) somente os materiais com maiores áreas ativas: 

1 – NiMo 50C SUS 29°C B1 

2 – NiMo 100C SUS 29°C B1 

3 – NiMo 100C SUS 29°C B2 

4 – NiMo 100C CUS 29°C B2 

5 – Ni 150C SUS 29°C 

6 – Ni metálico polido (BRANCO) 
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Tabela 5 – Densidade de carga anódica dos eletrocatalisadores de Ni e de Ni-Mo 
eletrodepositados a 40 °C em diferentes condições  
 
 

Material Carga Am. 1 
/ mC.cm-2 

Carga Am..2 / 
mC.cm-2 

Carga Am..3 
/ mC.cm-2 

Carga média / mC.cm-2 
e Desvio Padrão 

Ni 50C SUS 
40°C  

14.6 12,9 14,2 13,90  ±±±± 0,89  

NiMo 50C SUS 
40°C B1 

2,50 2,13 2,30 2,31 ±±±± 0,19 

NiMo 50C SUS 
40°C B2 

2,58 2,44 2,48 2,50  ±±±± 0,07   

Ni 50 C CUS 
40°C  

2,99 3,25 3,43 3,22  ±±±± 0,22 

NiMo 50 C CUS 
40°C B1 

2,99 3,17 3,02 3,06  ±±±± 0,10 

NiMo 50C CUS 
40°C B2 

5,87 6,84 6,42 6,38  ±±±± 0,49  

Ni 100C SUS 
40°C 

17,7 17,3 17,2 17,4  ±±±± 0,26 

NiMo 100C SUS 
40°C B1 

10,2 9,55 9,82 9,86  ±±±± 0,33 

NiMo 100C SUS 
40°C B2 

2,89 2,62 3,16 2,89  ±±±± 0,23 

Ni 100C CUS 
40°C 

4,32 4,19 4,25 4,25  ±±±±  0,07 

NiMo 100C CUS 
40°C B1 

2,87 3,14 2,68 2,90  ±±±±  0,23 

NiMo 100C CUS 
40°C B2 

3,31 3,69 3,14 3,38  ±±±± 0,28 

Ni 150C SUS 
40°C 

2,78 2,54 2,44 2,59  ±±±±  0,18 

NiMo 150C SUS 
40°C B1 

8,78 9,26 8,32 8,79  ±±±± 0,47 

NiMo 150C SUS 
40°C B2 

3,52 3,36 3,44 3,44  ±±±± 0,08 

Ni 150C CUS 
40°C 

11,5 12,8 12,8 12,37  ±±±± 0,75  

NiMo 150C CUS 
40°C B1 

3,09 2,72 2,91 2,90  ±±±± 0,19 

NiMo 150C CUS 
40°C B2 

- - -  depósito irregular 
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IV.4 – Diagramas de Tafel das superfícies  de Ni e de Ni-Mo selecionadas 
 

A Figura 27  mostra os diagramas de Tafel para as camadas de Ni e de Ni-Mo 

selecionadas a partir das medidas de carga anódica obtidas anteriormente por 

voltametria cíclica. Os diagramas foram levantados em estado estacionário aplicando-se 

diferentes potenciais ao eletrodo de trabalho e medindo-se as respectivas densidades de 

corrente. 

Pode-se observar uma modificação nos valores dos coeficientes de Tafel quando 

se passa da região de baixas densidades de corrente para a região de mais elevadas 

densidades de corrente em todos os materiais estudados. Essa modificação é atribuída à 

polarização por queda ôhmica e/ou a alterações de mecanismo referentes à evolução de 

hidrogênio na superfície dos eletrodos. 
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Figura 27 - Diagramas de Tafel dos eletrocatalisadores selecionados, sem a correção da 
queda ôhmica (onde:  Ni metálico liso, ○ Ni 150C sus 290C,   ■B1 NiMo 50C sus 
290C,  ♦B1 NiMo 100C sus 290C, ◊ B2 NiMo 100C sus 290C e x  B2 NiMo 100C cus 
290C) 
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A Tabela 6 mostra os valores dos coeficientes de Tafel para os materiais 

estudados para regiões de baixa e alta densidade de corrente, pode ser observado que a 

baixas densidades de corrente, onde não há efeito de polarização por queda ôhmica os 

coeficientes de Tafel apresentam valores entre 119 e 135 mV/década. Machado et al. 

obtiveram valor de 120 mV/década para o níquel [71] valor este próximo ao encontrado 

neste trabalho para o níquel. 

Assim como neste trabalho, Raj [47], também obteve valores diferentes de 

coeficientes de Tafel ao estudar diferentes ligas de Ni, dentre as quais Ni-Mo, ao passar da 

região de densidades de corrente inferiores a 250 mA.cm-2 para valores superiores a esse 

valor. 

Chialvo et al. [49] obteve para uma liga 90Ni-10Mo um coeficiente de Tafel de 

121,9 mV/dec e para uma liga 80Ni-20Mo 114,9 mV/dec valores próximos aos encontrados 

para este trabalho. 

Tabela 6 – Coeficientes de Tafel para as camadas dos eletrodos de Ni e de Ni-Mo  (sem 

correção da queda ôhmica) 

Material 
 

Coeficiente de Tafel (mV.dec-1) para 
baixas  densidades de corrente  

 
 Am.1            Am.2           Am.3       Média 

1     Ni metálico polido  119,54          119,54         119,54     119,54 

 2    Ni 150 C SUS 29 °C  136,55          136,40         136,48     136,48 

3     NiMo 50 C SUS 29 °C B1 126,82          122,26         126,77      125,28 

4    NiMo 100 C SUS 29 °C B1 116,37          128,25         124,88      123,17 

5    NiMo 100 C SUS 29 °C B2 140,84          135,05         128,99      134,96 

6    NiMo 100 C CUS 29 °C B2 129,39          132,53         136,80      132,91 

 
 

Os diferentes valores para os coeficientes de Tafel se devem a alteração do 

processo de polarização, o qual tem influência da queda ôhmica em altas densidades de 

corrente em decorrência da alta quantidade de bolhas referentes ao hidrogênio 

produzido o que dificulta a passagem dos íons na célula eletrolítica. 

Esse efeito foi considerado e corrigido. As Figura 28 e 29 mostram exemplo dos 

diagramas utilizados para obtenção de parâmetros para a correção da queda ôhmica pelo 

método de Shubbi et al [8, 9].  
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Figura 28 – Diagrama de Tafel de uma 

das amostras do qual se retira para região 

de alta densidade de corrente a diferença 

∆E0 e, os parâmetros, LogI1, LogI2 e LogIx. 

Figura 29 – Diagrama da diferença entre o 

potencial da região de alta para a de baixa 

densidade de corrente versus densidade de 

corrente. 

 

Na primeira reta aparente4  (indicada no gráfico por 1) a equação que a descreve 

(do tipo Y = A + B.X) tem valores de A = 0.66733 e B=0.11954, com r=0.99585. Já na 

segunda reta aparente (indicada por 2) tem A = 0.92357 e B=0.22131, com r=0.99064. 

A Tabela 7 mostra os parâmetros utilizados para a correção da queda ôhmica 

obtidos a partir de diagramas como os da Figura 28 e Figura 29. 

 
Tabela 7 – Parâmetros para correção da queda ôhmica 
 

Material 
 

R0 ∆E0 LogI1 LogI2 LogIx R 

1     Ni metálico polido  1,4311 0,04789 -2,4109 -2,1384 -2,3480 11,7024 
 2    Ni 150 C SUS 29 °C  2,3432 -0,01193 -2,2761 -2,0413 -1,8261 2,2484 

3     NiMo 50 C SUS 29 °C B1 1,7748 0,03113 -2,3487 -2,2837 -2,1970 6,8227 

4    NiMo 100 C SUS 29 °C B1 0,8839 0,03155 -2,2117 -1,8319 -2,0311 3,9707 
5    NiMo 100 C SUS 29 °C B2 0,8840 0,04584 -2,3706 -1,9368 -2,1359 8,6402 

6    NiMo 100 C CUS 29 °C B2 2,3543 0,1444 -2,6605 -2,4061 -2,5627 5,3022 

 

A correção da queda ôhmica foi realizada a partir desses resultados com o uso da 

equação 4. 
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IV.4.1 - Diagramas de Tafel das superfícies de Ni e de Ni-Mo com correção da 

queda  ôhmica 

 

Após a correção da queda ôhmica foram obtidos os diagramas mostrados na 

Figura 30 os quais apresentam um único coeficiente de Tafel. 
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Figura 30 - Diagrama de Tafel dos eletrocatalisadores selecionados, com correção da 
queda ôhmica   Ni metálico (onde: 1 = Ni metálico, 2 = Ni 150 C sus, 3 = B1 50 C sus,  4 
= B1 100 C sus,  5 = B2 100 C sus e 6 = B2 100 C cus) 
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A Tabela 8 mostra os valores dos coeficientes de Tafel para as camadas dos 

eletrocatalisadores selecionados após a correção da queda ôhmica. Observa-se que os 

eletrodos de Ni metálico e Ni eletrodepositado apresentam coeficientes de Tafel entre 140 

e 150 mV/década. Já os eletrocatalisadores constituídos pelas ligas de Ni-Mo aprsentaram 

valores de coeficientes entre 170 a 185 mV/década, com exceção do eletrocatalisador 

NiMo 100C CUS 29 °C B2, o qual apresentou um coeficiente de Tafel de 134,07 

mV/década sendo considerado, dentre os eletrodos selecionados, o mais interessante do 

ponto de vista de consumo de energia para a reação de desprendimento de hidrogênio. 

 

Tabela 8 – Coeficientes de Tafel para as camadas dos eletrodos de Ni e de Ni-Mo 

selecionadas dos diagramas com correção da queda ôhmica  

 

Coeficiente de Tafel (mV.dec-1) no diagrama com correção da 
queda ôhmica 

 

Material 
 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Média 
1     Ni metálico polido  144,68 144,68 144,68 144,68  

 2    Ni 150 C SUS 29 °C  147,27 146,31 147,38 146,99 

3     NiMo 50C SUS 29°C B1 172,15 165,26 170,31 169,24 
4    NiMo 100C SUS 29°C B1 184,05 180,28 180,96 181,76 

5    NiMo 100C SUS 29°C B2 177,69 175,32 173,31 175,44 

6    NiMo 100C CUS 29°C B2 139,53 132,23 130,44 134,07 

 

Os valores obtidos permitem afirmar que a reação de desprendimento de 

hidrogênio segue um mecanismo do tipo Tafel/Volmer com a etapa de Volmer sendo a 

determinante [6].  

As reações abaixo descrevem o mecanismo: 

Reação de descarga ou Reação de Volmer: 

 H2O(l)  +  M(s) + e- → MH (ads.)  + 2OH-
(aq.) 

            Onde: M representa o material eletródico. 

Reação de recombinação ou Reação de Tafel (dessorção química do hidrogênio 

atômico formado na reação de Volmer): 

MH (ads.)   +  MH (ads.)    → 2 M(s)  + H2(g) 

 

 



                         

 
 

70 

IV.4.2 - Diagramas de Tafel das superfícies de Ni e de Ni-Mo normalizados 

 

A Figura 31 mostra o diagrama de Tafel normalizado pela área ativa dos 

eletrodos (estimada pela densidade de carga anódica) para os diferentes materiais 

estudados.  

Após realizar a normalização dos diagramas se observa que todos localizam-se 

em mesma faixa de correntes, sugerindo que a diferença nesses diagramas se deve 

unicamente ao efeito da área. 
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Figura 31 - Diagramas de Tafel normalizados dos eletrocatalisadores selecionados (onde: 
1 = Ni metálico, 2 = Ni 150C sus, 3 = B1 50C sus,  4 = B1 100C sus,  5 = B2 100C sus e 6 
= B2 100C cus). 
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A Tabela 9 mostra uma avaliação de desempenho eletrocatalítico dos materiais 

selecionados frente à reação de desprendimento de hidrogênio. 

 Observa-se que dentre os materiais para a mesmo valor de sobrepotencial o 

eletrodo que produz maior densidade de corrente é o NiMo 100 C CUS 29 °C B2 sendo 

portanto considerado o de maior interesse para eletrocatálise da RDH. 

 
Tabela 9 – Valores de densidades de corrente em diferentes potenciais para as camadas 
dos eletrodos de Ni e Ni-Mo selecionadas 
 

Material 
(3 amostras) 

i  (mA/cm2) ,  
para 0,1 V 

i  (mA/cm2) ,  
para 0,5 V  

1     Ni metálico polido  0,29 32,43 
 2    Ni 150 C SUS 29 °C  0,37 41,30 
3     NiMo 50 C SUS 29 °C B1 0,38 85,35 
4    NiMo 100 C SUS 29 °C B1 1,83 61,19 
5    NiMo 100 C SUS 29 °C B2 1,83 56,81 
6    NiMo 100 C CUS 29 °C B2 2,48 67,00 

 

Pode-se observar que o melhor eletrocatalisador de Ni-Mo é o que apresenta a 

composição de 80% de Ni e 20% de Mo eletrodepositado a temperatura ambiente com a 

radiação de ultra-som. 
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IV.5 – Energia de ativação para a RDH nas camadas selecionadas de Ni e Ni-Mo 

 

A Figura 32  mostra os gráficos que permitiram o cálculo da energia de ativação 

dos eletrocatalisadores de Ni-Mo obtidos a partir dos banhos de Ni, Banho 1 de Ni-Mo  

e do Banho 2 de Ni-Mo das amostras selecionadas.  
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Figura 32 – Diagramas de Arrhenius para a determinação da energia de ativação dos 
eletrodos selecionados (onde: 1 = Ni 150 C sus, 2 = B1 50 C sus,  3 = B1 100 C sus,      
4 = B2 100 C sus e 5 = B2 100 C cus). 
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A Tabela 10 mostra os valores das energias de ativação dos eletrodos de Ni e Ni-

Mo selecionados. Observa-se que o eletrodos apresentaram energias de ativação na 

faixa de 24 a 52 kJ/mol e o eletrodo com menor valor de energia de ativação foi o de  

NiMo 100C CUS 29°C B2 sendo portanto o de maior interesse para a RDH. Observa-se 

que a presença do molibdênio reduziu a energia de ativação para a RDH sobre o cátodo 

de níquel em até cerca de 50% comprovando que os materiais desenvolvidos demandam 

menor energia para a realização da eletrocatálise da RDH. 

 

Tabela 10 – Energias de ativação dos eletrodos 

 
Material 

 

Ni 
metálico 
polido  

Ni 150C  
SUS 29°C  

NiMo 50C  
SUS 29°C  
B1 

NiMo 100C  
SUS 29°C  
B1 

NiMo 100C  
SUS 29°C  
B2 

NiMo 100C 
CUS 29°C 
 B2 

Energia 
de 

Ativação 
(kJ/mol) 

 

 
106,50 

 
52,04 

 
30,95 

 
24,74 

 
30,52 

 
24,60 

 

Correia [72] obteve para a liga Ni-Co o valor de 56 KJ.mol-1 e Machado [71]  

para a liga Ni-Zn obteve 58 KJ.mol-1. Comparado a esses valores, os materiais 

estudados neste trabalho, podem ser considerados eletrocatalisadores mais eficientes 

que os de Ni-Zn e Ni-Co estudados pelos autores. Correia [73] também obteve uma 

energia de ativação para a utramicroeletrodos de Pt/Hg de 204 KJ.mol -1 e para os de 

Pt/Ni de 56 KJ.mol -1. Materiais também considerados menos interessantes que os 

desenvolvidos neste trabalho para a eletrocatálise da RDH. 

Tavares et al. [74] obtiveram para utramicroeletrodos de platina uma energia de 

ativação de 17,9 kJ/mol para a reação de desprendimento de hidrogênio em meio ácido 

0,5 M, sendo que obteve-se nos materiais estudados valor de até 24 kJ/mol.  

Machado et al. [71] obtiveram energia de ativação para a RDH sobre eletrodos 

de Ni e Ni-Co em meio alcalino NaOH 4M,  valores de 36,94 e 22,23 kJ/mol 

respectivamente valores próximos aos dos eletrocatalisadores desenvolvidos nesta 

pesquisa. 
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IV. 6 - Operação contínua dos eletrodos selecionados 
 

O conhecimento do consumo de energia em eletrocatálise é de fundamental 

importância. Um material é considerado como tendo maior atividade eletrocatalítica que 

outro quando em um menor valor de sobrepotencial produz a mesma densidade de 

corrente, ou, uma menor quantidade de energia é necessária para converter a mesma 

massa de substrato no produto desejado.  

A partir da Figura 33 e dos resultados mostrados na Tabela 11 observa-se que os 

materiais desenvolvidos e estudados neste trabalho apresentam menores valores de 

sobrepotenciais que o níquel liso e o aço carbono. Os eletrodos com menores valores de 

sobrepotenciais foram: NiMo 50 C SUS 29 °C B1 e NiMo 100 C SUS 29 °C B2. O 

gráfico abaixo mostra a variação dos valores de sobrepotenciais para as amostras 

selecionadas num período de funcionamento de 55 horas. 
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Figura 33 – Sobrepotenciais versus tempo no teste de Operação Contínua (A- Ni metálico 

polido, B- Aço carbono, C- Ni 150 C SUS 29 °C, D- NiMo 100 C CUS 29 °C B2, E- NiMo 100 C SUS 

29 °C B1, F- NiMo 100 C SUS 29 °C B2 e G- NiMo 50 C SUS 29 °C B1) 

 

Giz et al. [75] ao realizarem o teste de operação contínua para uma liga de Ni-Fe 

operando em 135 mA.cm-2, 70°C em KOH 28%, obtiveram valores de sobrepotenciais 

inferiores ao do aço carbono. 
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Raj [47] também obteve menor valor de sobrepotencial para uma liga de Ni-Mo, 

(numa densidade de corrente de 300 mA.cm-2, 80 °C, em KOH 6M), comparada com o 

aço carbono.  

Suffredini [76] num ensaio de operação contínua (nas condições de 135 mA.cm-2, 

70 °C em KOH 6M) obtiveram para ligas de Ni-Co e Ni-Co-Zn valores inferiores ao do 

níquel eletrodepositado. 

 

Tabela 11 – Ensaio de operação contínua (valores dos sobrepotenciais médios das 

amostras) 

 

Hu et al. [77] obtiveram para uma liga de Ni-Mo um sobrepotencial de 0,6 V num 

teste de operação contínua realizado numa corrente de 200 mA.cm-2, a 70 °C em KOH 

30%. Os resultados deste trabalho estão de acordo com os apresentados por esses  

autores.  

Os autores mantiveram em seus trabalhos a mesma concentração do eletrólito 

suporte, para teste de operação contínua, que a empregada para os testes de voltametria 

cíclica e de cronoamperometria para a construção dos diagramas de Tafel, da mesma 

forma essa metodologia foi usada neste trabalho. Os resultados deste trabalho estão de 

acordo com os apresentados pelos autores anteriormente citados. A partir dos resultados 

de voltametria cíclica e MEV se pode relacionar a eficácia desses materiais a área 

eletroquimicamente ativa estimada pela carga anódica e pela morfologia das camadas.  

É de fundamental importância aliar a um bom material eletrocatalítico uma boa 

estabilidade. Os eletrodos desenvolvidos neste trabalho se mantiveram em pleno 

funcionamento durante o teste não ocorrendo panes nem deterioração física ou química 

dos mesmos, o que pode ser comprovado pela pequena variação ocorrida nos valores de 

sobrepotenciais durante o tempo de operação. 

Material / sobrepotencial  
médio (V) 

Amostra 1 Amostra 2 
 

Amostra 3 
 

Média das amostras  
e desvio padrão 

1    Aço carbono 0,824 0,834 0,864 0,841 ± 0,02 
2    Ni metálico polido  1,114 1,074 1,034 1,074 ± 0,04 
3    Ni 150 C SUS 29 °C  0,654 0,644 0,674 0,657 ± 0,01 
4    NiMo 50 C SUS 29 °C B1 0,474 0,484 0,524 0,494 ± 0,02 
5    NiMo 100 C SUS 29 °C B1 0,604 0,584 0,584 0,591 ± 0,01 
6    NiMo 100 C SUS 29 °C B2 0,534 0,524 0,544 0,534 ± 0,01 
7    NiMo 100 C CUS 29 °C B2 0,624 0,644 0,634 0,634 ± 0,01 
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V – CONCLUSÕES 

 

       As condições ótimas para eletrodeposição das ligas estudadas foram bem 

estabelecidas 

      A diferença morfológica observada pelas micrografias é importante para o 

entendimento das diferenças de propriedades eletrocatalíticas.  

      Os voltamogramas cíclicos permitiram a compreensão dos fenômenos anódicos e 

catódicos que ocorrem nas ligas bem como a determinação das densidades de carga e a 

seleção dos melhores materiais. 

      Os diagramas de Tafel permitiram um estudo preliminar dos mecanismos da reação 

de desprendimento de hidrogênio. 

     A metodologia de correção da queda ôhmica é eficaz para a obtenção de um único 

coeficiente de Tafel quando apenas o efeito ôhmico existe e, permite avaliar alteração 

de mecanismo quando se passa da região de baixas a altas densidades de corrente. 

      Os testes de operação contínua mostraram que os eletrodos das ligas 

eletrodepositadas de Ni-Mo são mais eletrocatalíticos que os  eletrodos dos metais Ni e 

do aço carbono. Além disso, os eletrodos apresentaram boa estabilidade. 

       As energias de ativação, determinadas por diagramas de Tafel levantados em 

diferentes temperaturas mostraram valores similares ou inferiores a outros materiais 

descritos na literatura, mostrando que os materiais desenvolvidos possuem vantagem em 

relação a outros materiais já estudados por outros autores para a eletrocatálise da RDH.  

Do conjunto de experimentos realizados se pode concluir que o material com 

melhor desempenho eletrocatalítico foi o da condição NiMo 100C CUS 29°C B2.
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ESPECTROS DE EDX DOS ELETROCATALISADORES 

 

Superfícies eletrodepositadas sem a radiação de ultra-som aplicando carga de 

50 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29 °C. 

 

 

Superfícies eletrodepositadas sem a radiação de ultra-som aplicando carga de 

100 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29 °C. 

(a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C - SUS 

(b) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C – SUS 

 

  

Figura 34 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
50 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de                 
50 mA.cm-2 

(a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 100 C - SUS 

(b)Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C – 100 C – SUS 

 

  

Figura 35 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
100 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de 50 mA.cm-2 
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Superfícies eletrodepositadas sem a radiação de ultra-som aplicando carga de 

150 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29°C. 

 

 

Superfícies eletrodepositadas com a radiação de ultra-som aplicando carga de 

50 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29 °C. 

 

 

 

 

(a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C - SUS 

(b)Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C – 150 C – SUS 

 

  

Figura 36 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
150 C sem radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de 50 mA.cm-2 

(a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C 50 C CUS 

(b) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 50 C – CUS 

 

  

Figura 37 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
50 C com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de                
50 mA.cm-2 
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Superfícies eletrodepositadas com a radiação de ultra-som aplicando carga de 

100 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29 °C. 

 

 

 

(a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C -  100 C – CUS 

 

(b) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 100 C - CUS 

  
Figura 38 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
100 C com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de              
50 mA.cm-2 
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Superfícies eletrodepositadas com a radiação de ultra-som aplicando carga de 

150 C, densidade de corrente de 50 mA.cm-2 na temperatura  de 29 °C. 

 

 
 

 (a) Ni-Mo Banho 1 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C – CUS 

 

(b) Ni-Mo Banho 2 ↓↓↓↓ 
29 °C - 150 C - CUS 

 
 

 

Figura 39 – Espectros de EDX das camadas de Ni e de Ni-Mo eletrodepositadas a 
150 C com radiação de ultra-som a 29 °C numa densidade de corrente de                 
50 mA.cm-2 


	CAPA23.08.2009.pdf
	início da tese23.08.2009.pdf
	tese de doutorado2.pdf

