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INTRODUÇÃO 

A reação de eletroredução de dióxido 

de carbono (RECO2) vem ganhando cada vez 

mais espaço dentro da eletroquímica, pelo 

interesse no desenvolvimento de novas 

tecnologias que buscam mitigar os efeitos do 

crescimento da emissão de dióxido de 

carbono na atmosfera.  

Diferentes produtos podem ser 

formados a partir da RECO2 como o monóxido 

de carbono, metano, metanol, etanol, ácido 

fórmico, entre outros. Esses produtos podem 

ser utilizados em diversas áreas, como a 

indústria química e como combustíveis, visto 

que são bons portadores de energia.1 

Dentre os diversos parâmetros que 

podem ser otimizados dentro de um sistema 

eletroquímica, talvez um dos mais importantes 

diz respeito ao eletrocatalisador. Dessa forma, 

para aprimorar os sistemas eletroquímicos é 

necessário pensar em novos materiais, em 

atingir escalas menores e em ter controle da 

organização estrutural desses materiais. Este 

pode ser o caminho mais promissor para o 

desenvolvimento de novas tecnologias na 

RECO2. Além disso, eletrocatalisadores em 

escala reduzida e controlado podem evitar a 

produção de resíduos prejudiciais ao meio 

ambiente e o desperdício de matéria prima.2 

O eletrocatalisador empregado possui 

um papel determinante para a mistura de 

produtos que serão obtidos ao final da 

RECO2. Dentre os catalisadores metálicos 

mais explorados na RECO2 atualmente, 

podemos destacar o Au, Ag, Cu.3 Enquanto o 

Au e Ag possuem seletividade para a 

formação de monóxido de carbono, o Cu 

permite a formação de diferentes produtos, 

incluindo moléculas com dois ou mais 

carbono. Existe ainda um terceiro grupo de 

metais que possui seletividade para a 

produção de ácido fórmico, incluindo os 

metais Pb, Pd, Hg, Bi, Sn, entre outros.4 

Dentre esses, o Sn e Bi se destacam por 

serem menos tóxicos e mais abundantes na 

natureza. 

Já nos produtos de interesse, o ácido 

fórmico é considerado um dos produtos mais 

promissores na RECO2, isso porque a 

conversão do CO2 em ácido fórmico pode ser 
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realizada com valores elevados de eficiência 

faradaica em pressão e temperatura ambiente 

sendo necessário apenas dois elétrons para 

ocorrer a reação5. Produzir este ácido 

orgânico através da eletroquímica demanda 

estudos sobre catálise, em especial, 

eletrocatálise metálica tornem este produto 

economicamente viável para a RECO2. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foram sintetizados três 

diferentes materiais; um que contém Sn, um 

com Bi e outro com Sn e Bi -que será adotado 

como SnBi. Os três materiais estão 

suportados em Carbono Vulcan que é 

adicionado durante a síntese.  

Os materiais então são suspendidos 

em forma de tinta, em uma mistura 50:50 de 

água Mili-q e etanol onde também é 

adicionado Nafion com a finalidade de 

melhorar a condutibilidade da tinta. 

Algumas caracterizações físico-

químicas foram feitas; dentre essas, a 

difração de raios X, onde foi possível 

identificar a formação das fases metálicas dos 

materiais correspondentes.  

Em seguida são realizadas 

voltametrias cíclicas (VC) em uma célula 

eletroquímica convencional contendo KHCO3 

como eletrólito em 0,5 mol L-1 

ininterruptamente purgado com CO2; nessa 

célula são empregados três eletrodos: Um 

eletrodo de trabalho (ET) de carbono vítreo, 

um eletrodo referência (ER) de Ag/AgCl e um 

contra eletrodo (CE) de platina. Sobre o ET é 

depositado 20 µL da tinta e levado a estufa por 

15 minutos a 80 ºC, onde a água e etanol vão 

evaporar e proporcionar uma superfície 

recoberta pelo material. Nos resultados de 

VC, o 5º ciclo, que apresenta o 

comportamento estável do material, é 

apresentado. O que se espera dos 

experimentos de VCs é atingir curvas 

características de cada material 

correspondentes aos presentes na 

literatura.6,7 

Outras VCs são feitas em região de 

potenciais catódicos, onde ocorre a RECO2, o 

que se espera é observar o comportamento 

da densidade de corrente faradaica para cada 

material, atentando-se a aumentos ou 

quedas. 

A eficiência faradaica (EF) da RECO2 

em produzir ácido fórmico é mensurada a 

partir dos experimentos de 

cronoamperometrias e da técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Nos experimentos é empregada uma 

célula do tipo H de dois compartimentos 

apresentada na Figura 1. Ambos os 

compartimentos possuem 20 mL de volume 

da mesma concentração de eletrólito utilizado 

anteriormente, com CO2 sendo purgado 

continuamente com fluxo controlado de 20 mL 

Figura 1 Célula eletroquímica do tipo H empregada nos 
experimentos de cronoamperometria. 
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min-1 no compartimento contendo o ET (jacaré 

vermelho). Os experimentos foram realizados 

em diferentes potenciais e em triplicata. 

As amostras do eletrólito, agora 

contendo os produtos da RECO2, são 

coletadas do compartimento contendo o ET 

após 1 hora de duração do experimento. 

Posteriormente as amostras são analisadas 

por HPLC e a partir do qual podemos 

determinar a concentração de ácido fórmico 

formado em cada experimento.  

 Com os dados de EF é possível 

discutir a seletividade de cada material sobre 

a formação de produto levando em conta em 

qual potencial se está trabalhando. Em todos 

os experimentos a corrente mensurada é 

normalizada pela área eletricamente ativa do 

eletrodo determinar através da capacitância 

da dupla camada.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização feita por difração de 

raios X indica a presença dos metais Sn e Bi 

nos materiais sintetizados, assim como as 

VCs retornam os perfis singulares para cada 

material, apresentados na Figura 2 na janela 

de potencial de -0,3 a 1,2 V vs. RHE.  

Os perfis são coerentes com os 

encontrados na literatura para materiais 

contendo Sn e Bi.6,7 Dentre eles o que possuí 

maior densidade de corrente é o material 

contendo SnBi, seguido por Bi e por Sn. A VC 

do material SnBi apresenta grande 

semelhança com o material contendo apenas 

Bi, o que pode estar relacionado com a 

morfologia e composição do SnBi.  

Na região catódica, a Figura 3 

apresenta o comportamento dos materiais nos 

potenciais entre -1,2 e -0,2 V vs. RHE onde 

ocorre a RECO2.  Observa-se o aumento da 

corrente faradaica na direção de potenciais 

mais catódicos em todos os três materiais, 

com maiores valores de densidade de 

corrente para o material contendo SnBi. 

Entretanto, a corrente faradaica não pode ser 

o único indicativo para afirmar que está 

ocorrendo a RECO2, visto a possibilidade de 

estarem ocorrendo outras reações na mesma 

faixa de potencial, como a reação de 

desprendimento de H2. 

A Figura 4 exibe as 

cronoamperometrias para cada um dos 
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Figura 2 Quinto ciclo de uma CV de Sn, Bi e SnBi entre -0,3 
e 1,2 V vs RHE à 20 mV.s-1, em 0,5 mol L-1 de KHCO3. 
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Figura 3 Quinto ciclo de uma CV de Sn, Bi e SnBi em 
potencial catódido entre -1,2 e -0,2 V vs RHE à 20 mV.s-1, 
em 0,5 mol. L-1 de KHCO3. 
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materiais em diferentes potenciais entre -0,2 e 

-1,0 V vs. RHE ao longo de 1 hora. Em 

potencias maiores que -0,6 V vs RHE a 

densidade de corrente próxima a 0, 

parecendo uma linha constante nos gráficos. 

Já em potenciais mais negativos as correntes 

aumentam progressivamente, à medida que 

potenciais mais negativos são empregados. 

Dentre os três materiais, o material contendo 

apenas Sn, é o que apresenta maiores valores 

de densidade de corrente de até -1,75 mA cm-

2 no potencial -1,0 V vs. RHE.  

As amostras obtidas após cada 

cronoamperometria e analisadas por HPLC 

mensura a quantidade de ácido fórmico 

produzido. Com esse dado é possível calcular 

a EF de cada material - Figura 5 - durante a 

RECO2 para produzir o ácido orgânico.   

Os três materiais apresentam EF 

iguais ou próximas a zero entre os potenciais 

-0,2 e -0,5 V vs. RHE. As melhores EFs foram 

observadas na janela de potencial entre -0,6 

 

e -1,0V vs RHE.  Dentre eles, o material 

contendo Bi é o que apresenta a melhor 

eficiência, 97% em -0.9 V vs. RHE, enquanto 

os materiais contendo Sn (vermelho) e SnBi 

(roxo) possuem EF muito próximas entre 60-

70%.  

Entretanto, esses dados sozinhos 

avaliam apenas a seletividade dos materiais 

enquanto catalisadores, sendo que outros 

parâmetros relativos à atividade e estabilidade 

são importantes para discutir e avaliar a 

performance dos materiais na RECO2. 

A atividade diz respeito ao balanço 

entre a EF e corrente absoluta dos 

experimentos, e nos dá informações a 

Figura 4 Séries temporais dos experimentos de 
cronoamperometria de 1 h obtidos em diferentes 
potenciais dos materiais de (a) Sn, (b) Bi e (c) SnBi 
suportadas em carbono. 
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respeito da taxa de formação de ácido 

fórmico. Já a estabilidade nos dá informações 

a respeito da durabilidade das propriedades e 

características desses catalisadores 

metálicos.  

Um eletrodo de difusão gasosa é bom 

sistema para mensurar os outros dois 

parâmetros, uma vez que a limitação por 

transporte de massa decorrente da 

solubilidade do gás em meio aquoso é 

drasticamente reduzida. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho estudamos a formação 

de ácido fórmico pela RECO2 empregando 

materiais contendo os metais estanho e 

bismuto.  Os três eletrocatalisadores foram 

caracterizados eletroquimicamente e 

empregados para a RECO2.  

Os resultados obtidos com os 

experimentos de eletrólise em diferentes 

potenciais indicam que os três materiais 

apresentam EFs entre 50-90% nos 

potenciaisentre -0,6 e -1,0 V vs. RHE, 

contudo, o eletrocatalisador contendo Bi 

exibiu a maior EF, sendo de 97% em -0,9 V 

vs. RHE.  

Os próximos passos com base nos 

resultados obtidos até o momento consistem 

em avaliar outros parâmetros importantes 

para a RECO2, como a atividade e 

estabilidade dos materiais. É importante 

estudar o comportamento desses materiais 

em sistemas mais próximos à aplicação 

industrial, como os sistemas em fluxo 

contendo eletrodo de difusão gasosa. 
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Figura 5 Eficiências faradaica para formato nos eletrodos Sn, 
Bi e SnBi na RECO2 em 0,5 mol L-1 de KHCO3 saturado com 
CO2 e produtos coletados em 60 min. 


