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Resumo 

Uma avaliação rápida e confiável de materiais ativos para o eletrodo de ar de bateriais de lítio-oxigênio pode ser realizada 

através do eletrodo de disco rotatório em célula de três eletrodos. Neste trabalho nanotubos de carbono foram testados 

quanto à atividade na reação de redução do oxigênio em meio aquoso. Os resultados foram analisados pela equação de 

Koutecký-Levich para determinação de parâmetros cinéticos.   
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Introdução 
As reações de redução e evolução do oxigênio (ORR e 
OER, nas siglas em inglês) fazem parte da descarga e da 
carga de baterias de lítio-oxigênio (Li-O2)1. Técnicas que 
avaliam a cinética de materiais ativos nestas reações são 
de grande utilidade no desenvolvimento do eletrodo de ar. 
Métodos hidrodinâmicos, como a utilização do eletrodo de 
disco rotatório (RDE), são usados para análises 
eletroquímicas deste tipo2. A corrente (i) no RDE 
relaciona-se com sua rotação e com o potencial aplicado 
pela equação de Koutecký-Levich (Equação 1). 
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A dedução da equação e a descrição completa dos termos 
pode ser encontrada na referência3. A corrente limitante 
pela transferência de massa (iL), quando a concentração 
de reagente é nula na superfície do eletrodo, é dada pela 
equação de Levich (Equação 2). 
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A corrente limitante pela cinética da reação (ik), quando a 
eficiência da transferência de massa é tal que a 
concentração da superfície é igual a concentração do 
bulk, é dada pela Equação 3.  

𝑖𝑘 = 𝑛𝐹𝐴𝑘𝑒(𝑉)𝐶𝑂𝑏 (3) 

Assim, utilizando o eletrodo de disco rotatório, com os 3 
parâmetros corrente (i), potencial (V) e rotação (ω) é 
possível avaliar a cinética da ORR pelo número de 
elétrons envolvidos na etapa determinante (n) e pela 
constante da taxa de transferência de elétrons aparente 
(ke). O objetivo do presente trabalho foi avaliar os 
nanotubos de carbono (CNT) como material ativo para 
baterias de Li-O2 através da voltametria linear em célula 
de três eletrodos com RDE. 

Resultados e Discussão 
Idealmente, o teste para redução do oxigênio deveria ser 
conduzido no mesmo eletrólito da bateria de Li-O2. Isto, 
contudo, eleva o grau de complexidade do trabalho, pois 
faz-se necessário a utilização de uma célula apropriada 
para soluções não-aquosas. Por isso, costuma-se realizar 
o teste em soluções aquosas. A metodologia deste 
trabalho foi baseada em Li et al. (2018)4. 
Os resultados das voltametrias lineares com rotações 
crescentes para o CNT, Figura 1, foram analisado no 
potencial de -0,5 V pela Equação 1. A reta i -1 x ω -1/2 
apresentou R2 = 0,99. Os parâmetros obtidos foram 
comparados com o catalisador comumente usado de 

referência na literatura, platina suportado em carbono 
(Pt/C), e estão dispostos na Tabela 1. 

 
Figura 1. Voltametria linear para o CNT. 
 
Tabela 1. Parâmetros cinéticos do CNT e da Pt/C. 

Catalisador n ke (cm/s) 

CNT 2,42 8,36.10-3 

Pt/C 3,45 1,74.10-2 

 
O valor de n indica uma preferência pelo mecanismo de 
dois elétrons da ORR2 no CNT, enquanto na platina a 
redução direta de quatro elétrons parece ser favorecida. 

Conclusões 
O trabalho auxiliou no entendimento da fundamentação 
teórica envolvida no RDE, bem como na transferência de 
uma metodologia para execução e análise dos resultados. 
O desempenho cinético do CNT foi inferior ao do 
catalisador de referência, Pt/C. Uma forma de melhorá-lo 
é através da dopagem com heteroátomos. Os próximos 
passos da linha de pesquisa incluem o desenvolvimento 
de uma célula de três eletrodos para novos testes em 
condições mais próximas àquelas da bateria de Li-O2. 
Entre os desafios está garantir mobilidade para a rotação 
do RDE mantendo a vedação hermética do sistema, para 
a utilização de eletrólitos em meio não aquoso sem 
contaminação por umidade ambiente. 
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