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INTRODUÇÃO: 

Os biocombustíveis, tais como o biodiesel e o bioetanol, têm uma importância histórica no Brasil. 

No século XX, o etanol produzido no brasil a partir de cana de açúcar foi crucial tanto para amenizar a 

crise do setor açucareiro quanto para reduzir a dependência nacional de importação de petróleo. Até os 

dias de hoje, os biocombustíveis desempenham um papel muito importante no setor econômico e 

sustentável do Brasil, de forma que o país é o segundo maior responsável pela produção mundial de 

biodiesel, representando, em 2018, cerca de 22,4% da produção mundial de biocombustíveis.  

Visto que o ramo de energia renovável e sua relevância está crescendo cada vez mais ao redor 

do mundo, o biodiesel surge como uma alternativa ao diesel comum, por ser renovável, biodegradável 

e possuir uma combustão mais limpa. Em 2018, a produção de biodiesel no Brasil alcançou um marco 

de 5,3 bilhões de litros. A rota principal de produção do biodiesel é através da transesterificação (figura 

1), que possui o glicerol como subproduto.  

 

Figura 1: Conversão de um triglicerídeo em biodiesel e glicerol a partir de uma reação de transesterificação, 
usando catálise básica. 

Estima-se que, para cada 9.9776 Kg/L de biodiesel produzido, é gerado cerca de 0.9978 Kg/L de 

glicerol. Com o aumento exponencial da produção de biodiesel, o volume anual de glicerol produzido é 

maior que sua demanda, causando seu barateamento. Nesse contexto, a busca por formas de lidar com 

o glicerol é muito importante para agregar valor à cadeia produtiva e explorar seu potencial de síntese.  
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A oxidação do glicerol é capaz de gerar muitos produtos. Dentre eles, diversos possuem valor 

econômico muito superior ao glicerol, o que faz com que a síntese destes seja de enorme importância 

no atual cenário econômico. Sendo assim, existem diversas abordagens experimentais para a eletro-

oxidação do glicerol. A variação do pH, o uso de diferentes catalisadores e a adição de adátomos 

influenciam diretamente na seletividade e eficiência do processo. Simões et al estudaram os efeitos da 

adição de Bi na eletro-oxidação com Pt e Pd em meio alcalino, sugerindo que o Bi é responsável por 

aumentar a atividade catalítica do processo.  

O nosso grupo vem investigado o uso da Pt modificada por adátomos em meio alcalino, tendo 

obtido resultados favoráveis com a modificação por Bi e Pb. Esses resultados mostraram que glicerato 

e formato são os principais produtos de oxidação, ao contrário do meio ácido, onde gliceraldeído é o 

principal produto para a modificação por Pb e di-hidroxiacetona para Bi.  

Esses estudos tratam da modificação da Pt por diversos adátomos, porém não da deposição de 

múltiplos elementos de uma só vez, não de misturas de adátomos. O uso de múltiplos elementos é uma 

maneira de combinar as características deles, quando utilizados individualmente para modificar um 

catalisador.  

METODOLOGIA: 

O estudo da atividade desses sistemas Pt-BixPby foi feito em uma célula eletroquímica 

convencional de três eletrodos. O eletrodo de trabalho é um fio de Pt policristalino, com terminação 

esférica, e o contra-eletrodo é um segundo fio de Pt. O eletrodo de referência é o eletrodo reversível de 

hidrogênio (RHE), e todos os potenciais foram registrados com respeito a ele.  

Antes do uso, os eletrodos foram limpos por meio de imersão em água régia, para remoção de 

metais adsorvidos em sua superfície, seguido de flame annealing e resfriamento com água ultrapura, 

para remoção de impurezas orgânicas e reorganização da estrutura do eletrodo. A modificação do 

eletrodo é feita concomitantemente com a GEOR, através da adição de concentrações predeterminadas 

de Bi2O3 e Pb2+ à célula eletroquímica contendo glicerol em meio alcalino.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para estudo da eletro-oxidação do glicerol com eletrodo de platina modificado com adátomos de 

bismuto e chumbo, a concentração de bismuto foi fixada em 5x10-6 Mol.L-1 enquanto a concentração de 

chumbo variava de 5x10-6 Mol.L-1 a 1x10-4 Mol.L-1. A tabela 1 abaixo mostra a variação de concentração 

de chumbo que foi estudada no experimento.   

Tabela 1: Variação da concentração de Chumbo 

Solução Concentração de Pb2+ (Mol.L-1) 

1 5x10-6 Mol.L-1 

2 1x10-5 Mol.L-1 

3 5x10-5 Mol.L-1 
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4 1x10-4 Mol.L-1 

    

  Assim, utilizando as concentrações mencionadas anteriormente, obteve-se os seguintes 

voltamogramas, representados da figura 2 a 5:  

 

Figura 2: Voltamograma mostrando efeito da ciclagem do eletrodo de Pt modificado com Bi e Pb, seguido 

do branco de platina. A concentração de Pb está indicada na figura. Todos os eletrolitos foram 0,1 M NaOH e a 

velocidade de varredura foi de 50 mV/s. 

 

Figura 3: Voltamograma mostrando efeito da ciclagem do eletrodo de Pt modificado com Bi e Pb, seguido 

do branco de platina. A concentração de Pb está indicada na figura. Todos os eletrolitos foram 0,1 M NaOH e a 

velocidade de varredura foi de 50 mV/s. 
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Figura 4: Voltamograma mostrando efeito da ciclagem do eletrodo de Pt modificado com Bi e Pb, seguido 

do branco de platina. A concentração de Pb está indicada na figura. Todos os eletrolitos foram 0,1 M NaOH e a 

velocidade de varredura foi de 50 mV/s. 

 

Figura 5: Voltamograma mostrando efeito da ciclagem do eletrodo de Pt modificado com Bi e Pb, seguido 

do branco de platina. A concentração de Pb está indicada na figura. Todos os eletrolitos foram 0,1 M NaOH e a 

velocidade de varredura foi de 50 mV/s. 

 Através dessas figuras, observa-se que há variação entre os ciclos: a tendência é que o 

décimo ciclo, ou décimo scan, tenha atividade inferior aos primeiros ciclos, como esperado. A figura 5 

compara o décimo ciclo entre a concentrações de Bi2O3 e Pb2+, incluindo a platina policristalina limpa e 

a atividade do eletrodo com concentração zero de chumbo, contendo apenas 5x10-6 Mol.L-1 de Bi2O3. 

 

Figura 6: Comparação da 10º ciclagem do eletrodo de Pt policristalino modificado com concentração fixa 

de Bi em 5x10-6 Mol.L-1 e concentrações crescentes de Pb, incluindo platina limpa e adição apenas de Bi. Todos 

os eletrolitos foram 0,1 M NaOH e a velocidade de varredura foi 50 mV/s. 

Através da figura 6, é possível notar que a concentração ótima de adátomos obtida no 

experimento foi de 5x10-6 Mol.L-1 de Bi2O3 + 1x10-5 Mol.L-1 de Pb2+. A junção dos adátomos obteve 
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atividade maior que os adátomos isolados, isto é, a concentração ótima de Bi + Pb teve atividade muito 

superior à concentração de Pb e a de Bi em separado. Também se observou que a atividade do eletrodo 

modificado é muito superior a atividade da platina policristalina limpa, ou seja, os adátomos são 

responsáveis por aumentar a atividade do eletrodo. 

Esse aumento na atividade acontece devido a alteração dos adátomos na rota reacional da 

oxidação do glicerol. Se espera, portanto, que o bismuto e o chumbo que modificam a platina, altere o 

produto obtido na oxidação do glicerol. Para descobrir os produtos da oxidação, são necessários mais 

estudos.  

CONCLUSÕES: 

A concentração ótima de adátomos obtida experimentalmente é de 5x10-6 Mol.L-1 de Bi2O3 + 

1x10-5 Mol.L-1 de Pb2+. A modificação com adátomos se mostrou eficiente em aumentar a atividade do 

eletrodo de platina policristalina. A modificação simultânea com dois adátomos se mostrou superior a 

modificação com apenas um tipo de adátomo. Para descobrir os produtos obtidos nessa oxidação, são 

necessários mais estudos envolvendo o sistema com concentração ótima. 
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