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USO DE CATALISADORES LANTANÍDICOS EM ELETRODOS DE AR
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Na d é c a d a

-

PUC - RJ

d e 1960 j ã e s t a v a m

cados os pré-requisitos

básicos para o

funcionamento dos catalisadores de
do oxigênio em eletrodos de a r ,

colo
bom

redução

necessários

aos õxidos monometal icos ou oriundos de mijs
turas de õxidos formados por metais com valencias

diferentes.
Eram e l e s :
a) fatores elétricos: c o n d i t i b i H

dade e tipo de condutibilidade

(n ou p) .

Estes fatores foram atendidos p e los materiais semicondutores sobretudo

do

tipo de estruturas complexas como a dos e s pinélios.
b) estabilidade

termodinâmica nas

condições de uso (atmosfera e temperatura)e
resistividade química ao contacto dos
mais componentes do sistema

de-

(v.g. eletrõli-

tos) .
c) fatores eletroquímicos: resistência à corrosão e atividade eletroquímica
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adequada.
Os métodos, pelo menos alguns,

de

preparação do material, já eram conhecidos na
quele tempo e alguns foram aperfeiçoados,po£
teriormente, para a composição de óxidos mi£
tos de lantanideos. Além do mais, outros novos surgiram na literatura, como se vera adi_
ante.
No caso dos catalisadores que

ora

se estuda o método mais eficaz e mais utilizado e a sincristalizaçao de sais oxigenados
seguidos pela decomposição térmica; vindo em
seguida o que consiste numa decomposição ter
mica, ou reação sõlido-sõlido entre 2 oxídos
ou carbonatos, ã temperaturas acima de 10009C,
sendo finalmente dopados por elementos conve
nientes, sob atmosfera controlada.
No Quadro 1 a seguir, são apresentados alguns métodos, produtos

de partida,

condições de trabalho e propriedades de

al-

guns catalisadores.
Contudo foi somente

a

partir de

1969, segundo revisão aqui apresentada,

que

surgiram no panorama científico os compostos
de lantânio e lantanideos capazes de catalisar com eficiência a redução de oxigênio

em

eletrodos de ar e servirem portanto de substituinte8 de baixo custo, dos catalisadores
ã base de metais nobres como Pt, Pd e Ag.

247
O mecanismo de redução do oxigê nio ainda não esta esclarecido suficiente mente. Contudo dois esquemas de seqüências
ou etapas, embora diferentes, jã podem oferecer alternativas de interpretação.

Estão

eles aqui representados pelas figs.(l) e(2).
Seus autores WROBLOWA do primeiro e APPLEBY
e SAVT do segundo, apesar de pontos de partida diferentes, oferecerem uma etapa comum
de explicação para- a função catalitica.

Em

ambas as propostas (^-catalisador contribue
para a passagem da espécie O^H

(ou H.O. p£

ra O» (ou 1/2 0~ + 0H ) , representada a referida passagem pela constante k,.
Apôs um levantamento cuidadoso na
literatura, foram encontradas citadas as ejs
pécies lantanídicas indicadas como catalisai
dores de redução de oxigênio (sobretudo para eletrodos de ar em sistemas eletroquímicos: fontes de energia) que se acham alista
das na Tabela I.
Para a eficiência destes catalisit
dores alguns autores apontam como sendo

da

mais alta importância e influencia, os fato_
res:
a) difusibilidade do oxigênio

a-

traves do material que constitue o catalisa
dor (dependendo da temperatura, porosidade,
composição química, adsortibilidade, etc.)
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b) tipo de ligação entre o metal dt
transição e o oxigênio do próprio oxido catalisador .
A respeito deste último fator, tor
na-se necessário uma explicação mais deta lhada do modelo até então vigente.
A Tabela II e a Fig. 3 tentam ilu£
trar os dados dos comentários que se seguem.
A atividade eletrocatalirica de um
oxido segundo GOODENNOtfGI* (1967) , depende da
A

*-

*

possibilidade de se formar uma banda o

num

oxido que é dependente por sua vez da integral de interpenetraçao (ou superposição)en
tre o orbital e8 do íon metálico M e um orbital sp de um oxigênio do oxido. Esta con
clusao sugere que nao somente as orbitais de
M sejam deslocalizadas, mas que formem

uma

banda de natureza tal, que confira qualidades catalíticas ao oxido. De acordo com

o

autor supracitado hã três tipos de bandas d
nos óxidos de metais de transição:
Bandas 11 » interação entre orbi tais to
2g

em M-M.
*
Bandas II

tal t~

do M com outro pBandas o

tal e

* interação de um orbi do 0 em M-O-M.

• interação de um orbi -

do M com sp do 0 em M-O-M.
.
Considerando-se A idéia de que
a
molécula do oxigênio a ser reduzido e adsor
8
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vida pela parte terminal, na primeira etapa
da redução ela deve interagir com o íon metálico na superfície do oxido. Pensando-se
então no arranjo geométrico, a adsorção se
dará melhor nas orbitais e dai se concluir
que os oxidos com banda o possuam maior p<>
der redutor. Pela Tabela II, vê-se confirina
da a suposição de que os oxidos com
t*

banda

*

de condução a tem atividade catalitica mais
alta.
Ainda segundo a nevisão, verifi *
cou-se que a eficiência do catalisador e avaliada por vários métodos e a medida de vã
rios parâmetros:
a) curvas de tensão x corrente em
meias células (catodo e eletrolito).
b) estudos de condutibilidade do
material.
c) determinação do coeficiente de
difusão do oxigênio.
d) determinação da superfície de
contacto do catalisador.
e) tamanho, forma e distribuição
das partículas do catalisador.
Estão presentes portanto métodos
eletrofísicos, espectrométricos e cineticos,
Conclue-se que embora bem iniciado, o campo de pesquisa ainda esta restrito
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a alguns centros de investigação (vide bi bliografia) e a compostos predominantemente
do tipo estrutural da perovskita. Acredita-se que ha muita margem de expansão nao so
quanto a compostos inorgânicos novos com ejs
truturas diferentes, ou talvez partindo tam
bem de compostos bioinorgânicos. Sem

falar

também no desenvolvimento de novos modelos
e métodos de trabalho.
Cumpre lembrar que o problema crucial para construção de células eletroquínri
cas tipo células a combustível e metal-ar é
sem duvida a preparação do catodo redutor
de oxigênio do ar.
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TAREI A 1
Catal íssrforeu 1 ant anÍWicol citados na Literatura ÍI969- I9S1).

Oxidou

x

l.aNi, _ x v x « 3

Ri-frrênria

0,1-0.3

Matsu»oto et «I.(1V77)

0,1-0,3

Htiiuaoto et al.(IV77)

LaNij_KF*x0

0,1-0.3

Matsuaoto et «1.(1977)

l

0.1-0.3

Hntiupolo et «1.(1977)

°' 2

Kudo, Obayaabi.

l.aNi

Co
x

° .

'"l-» Sr )| M n O 3

ln

l-xSrxfO°3

(1977)
(In - 1a.Nd.Pr,Sm)
Nd

Sr Co

0,2 (y-0,1)

Kudo, Obayashi, Toshida

Laj^Sr^CoOj

0,01-0,60

Meadocroft

(1975)

LalySryCo04

y -0,01 - 1 . 0

Vau B u r r n

(1977)

i~x

K

Ni 0

y —i

y

*

(1977)

y

x - 0 , 5 ou x - 0 , 7 5

TABELA II

Oxido

Configuração elétron d

ConduCividade

LaTiO,

1*V°

aatálica

LaCrO,

c o

(M-o-M)

* «o

aaai-aatálica

Atividade

baixa
Oi
00

t •6°O *6* ou t*4*0 *2
*
(x -

(x > 0)

•aai-aatálica

alta
baixa (x • 0)

1 11

"

t

•6

*1

( x > 0 ) (o*)

o ' (x - 0)

alta

(x>0)

•aai-aati1ica

alta

(x • 0)

aatillea

baixa (x > 0)

M - (Fa, Co)
a) saai a ••tiliea danotaa ot tipot da condutlvidad», b) iatarpanatrafào da banda 1
banda o •

eoa

a

Quadro

1* H a t e r i a i i

produtidoi por dif«r«ntet a c t o d o s • c o n d i ç õ t i .
Condiçõt»

Método

R*ag«nt«t

Inic.

Produto
tcapo(diai) t C

Fluxo

NiO, L«
LaNiO

0.2

R«s istividadc
üem
7 50

Xraa de Superf
2

0,5-0,7

3

NiO
1
2-3
7

LaNiO.
650
950

1.2
0,8
0.5
9,5

LaNiO
L

*2°3

NiO
(K,CO.)
Dtcoaposição
d* nitratos

La(NOj)

78,0

850
LaNiO
950
1050

LaNiO

600

3.1
1.1

1,0

628

11,1

850

LaNíO

1,8
0,9
0.6

4,7
2,8
2,5

950

LaNiO,

0.9

1,8

196

2,9

Ni carbonato
ftneoavoaição
d* eitlitoi

950
LaNiO.

Ponta Hattuaoto (1977)
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Contin. Quadro I -

Composição

Material» produzidos por diferentes nétodos «
cond içoes.
Produtos

Xraa de Superf.
•2/g

LaNiO.
.9

Nd

Nd

c

Perovski ta

0.56

0.8

Pwrovnk i ta

0.68

1.3

P e r o v s k ita

0.76

2.8

0,65

3.3

0.92

0,6

0.1<t

1,6

1,67

2,8

0.2

NiO ,

oxido
Ni

'-o.;

n

0.1

NiO,
'•'O.»

Res 1stividade

Na

de

.• Nd

o.3

Nil) ,

P e r n v v k i ta
oxido

de

Ni e Nd
Sm

o.i

Nil),

Pi>rovnk í Ca
oxido
Ni
Sm

de

e Sm

0.2

NiO ,

Perovskíta
oxido

de

Ni e Sn
la

0.7

NÍO,

Sl

"0.J
Perovsk ita
õx ido
Ni e Sm

da
Ponte

H a t s u m o t o ( 1V77)
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