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RESUMO 

Foram preparados eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C utilizando feixe de elétrons 

para a redução dos íons metálicos em solução. Neste procedimento submeteu-se ao 

feixe de elétrons, sob agitação, soluções de água/etileno glicol (EG) e água/2-

propanol, ambas contendo íons dos metais precursores e o suporte de carbono. 

Foram variadas as razões volumétricas água/2-propanol e água/etileno glicol, a 

razão atômica entre os metais, o tempo de irradiação e a taxa de dose. Os 

eletrocatalisadores obtidos foram caracterizados por análise de raios X por energia 

dispersiva (EDX), por difração de raios X (DRX), por voltametria cíclica (VC) e por 

espectroscopia Mössbauer. A atividade destes eletrocatalisadores na oxidação 

eletroquímica do metanol e do etanol foi avaliada por voltametria cíclica e 

cronoamperometria, utilizando a técnica do eletrodo de camada fina porosa, e pelas 

curvas de polarização obtidas em células a combustível unitárias operando 

diretamente com metanol e etanol. Os eletrocatalisadores PtRu/C preparados no 

meio reacional água/etileno glicol(EG) apresentaram razões atômicas diferentes das 

razões atômicas nominais. Os resultados sugerem que parte dos íons Ru(III) 

presentes no meio reacional não foram reduzidos. Os materiais obtidos 

apresentaram a fase cúbica de face centrada (cfc) da Pt e suas ligas e tamanhos de 

cristalito na faixa de 2 a 3 nm. Os eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-

propanol apresentaram razões atômicas Pt:Ru similares às razões nominais. Os 

materiais obtidos apresentaram as fases cfc da platina e suas ligas e tamanhos de 

cristalito entre 3 e 4 nm. Os eletrocatalisadores PtSn/C preparados no meio 

reacional água/EG e água/2-propanol apresentaram razões atômicas Pt:Sn similares 



 

às razões nominais. Os materiais obtidos apresentaram as fases cfc da platina com 

tamanho de cristalitos na faixa de 2 a 4 nm e SnO2 (cassiterita). Os estudos sobre a 

oxidação eletroquímica de metanol e etanol mostraram que foi possível obter 

materiais com atividades similares e/ou superiores às atividades dos 

eletrocatalisadores comerciais PtRu/C (E-TEK) e PtSn/C (BASF), tidos como 

referência na área. 



 

PREPARATION OF PtRu/C E PtSn/C ELETROCATALYSTS USING 

ELECTRON BEAM IRRADIATON FOR DIRECT METHANOL AND ETHANOL 

FUEL CELL 

 

Dionísio Furtunato da Silva 

 

ABSTRACT 

PtRu/C and PtSn/C electrocatalysts were prepared using electron beam irradiation. 

The metal ions were dissolved in water/2-propanol and water/ethylene glycol 

solutions and the carbon support was added. The resulting mixtures were irradiated 

under stirring. The effect of water/ethylene glycol and water/2-propanol (v/v) ratio, 

Pt:Ru and Pt:Sn atomic ratios, the irradiation time and dose rate were studied. The 

obtained materials were characterized by Energy dispersive analysis of X-rays 

(EDX), X-ray diffraction (XRD), cyclic voltammetry (CV) and Mössbauer 

spectroscopy. The electro-oxidation of methanol and ethanol were studied by cyclic 

voltammetry and chronoamperometry using the thin porous coating technique. The 

electrocatalysts were also tested on the Direct Methanol and Ethanol Fuel Cells. 

PtRu/C electrocatalysts prepared in water/ethylene glycol showed Pt:Ru atomic ratios 

different from the nominal ones. The results suggested that part of the Ru(III) ions 

were not reduced.  The obtained materials showed the face-centered cubic (fcc) 

structure of Pt and Pt alloys with crystallite sizes of 2-3 nm. PtRu/C electrocatalysts 

prepared in water/2-propanol showed Pt:Ru atomic ratios similar to the nominal ones. 

The obtained materials also showed the fcc structure of platinum  and platinum alloys 

with crystallite sizes of 3-4 nm. PtSn/C electrocatalysts prepared in water/ethylene 

glycol and water/2-propanol showed Pt:Sn atomic ratios similar to the nominal ones.  

The obtained materials showed the platinum (fcc) phase with crystallite sizes in the 

range of 2 - 4 nm and a SnO2 (cassiterite) phase.  The obtained PtRu/C and PtSn/C 



 

electrocatalysts showed similar or superior performance for methanol and ethanol 

electro-oxidation compared to commercial PtRu/C (E-TEK) and PtSn/C (BASF) 

electrocatalysts.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Células a combustível do tipo PEM (Proton Exchange Membrane) 

A energia torna-se cada vez mais importante para a manutenção do 

desenvolvimento mundial e do padrão de vida da sociedade moderna. A previsão de 

escassez de energia e os impactos ambientais provocados pelo uso excessivo de 

combustíveis fósseis estão forçando a comunidade científica a procurar soluções 

para a obtenção de energia por meio de tecnologias mais limpas e eficientes. Estas 

tecnologias devem suprir o aumento de demanda utilizando fontes renováveis de 

energias a fim de minimizar os problemas ambientais gerados pela rápida 

industrialização e pela explosão demográfica, contribuindo assim para a promoção 

de um desenvolvimento sustentável [1]. 

As células a combustível (CaC) de baixa temperatura constituem hoje um 

dos principais temas de pesquisa no conjunto das energias alternativas, destacando-

se por seu caráter ambiental, por sua alta eficiência energética e pela versatilidade 

de suas possíveis aplicações. Nelas, a energia química de um combustível é 

transformada diretamente em energia elétrica e calor com baixa ou nenhuma 

emissão de poluentes, dependendo do combustível utilizado [2, 3]. 

Entre as aplicações, destaca-se a possibilidade de seu uso como 

geradores elétricos estacionários em aplicações que requerem um fornecimento 

contínuo e ininterrupto de energia elétrica, além da possibilidade de implementar um 

novo conceito de geração elétrica distribuída apropriado tanto para grandes cidades 

quanto para localidades remotas. As CaC também são apropriadas para uso como 
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fonte de energia para aparelhos móveis e portáteis e em aplicações de transportes, 

substituindo as baterias e os motores a combustão interna [2, 3].  

Além desta versatilidade, as células a combustível são consideradas uma 

tecnologia segura e confiável pois não possuem partes móveis, o que reduz a 

necessidade de manutenção. Sua característica modular permite aumentar ou 

reduzir sua potência simplesmente adicionando ou removendo módulos e realizando 

ajustes no controle e na alimentação do combustível [2, 3].  

Dentre os diversos tipos de células a combustível, uma das mais 

promissoras é a célula a combustível com membrana trocadora de prótons (PEMFC- 

Proton Exchange Membrane Fuel Cell), considerada uma célula a combustível de 

baixa temperatura [3]. Nestas células a geração de energia elétrica ocorre por meio 

de reações químicas e eletroquímicas que envolvem a oxidação de um combustível 

(hidrogênio, metanol ou etanol) e a redução do oxigênio (puro ou contido no ar). Este 

processo de produção de energia apresenta alta eficiência e, diferentemente das 

baterias convencionais, não necessitam de recarga, pois o combustível é alimentado 

externamente [4, 5]. 

Na FIG. 1 mostra-se, esquematicamente, uma célula a combustível ácida 

do tipo PEM que utiliza hidrogênio e ar. 
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FIGURA 1. Esquema simplificado de uma célula a combustível do tipo PEM [6]. 

Tais células, operando com gás hidrogênio puro no anodo, geram como 

subprodutos principalmente água e energia térmica (calor) e, usando álcool – com 

oxidação completa- elas geram principalmente água, energia térmica e dióxido de 

carbono (CO2). Atualmente, o gás hidrogênio é obtido principalmente pelo processo 

de reforma a vapor de hidrocarbonetos ou pela eletrólise da água [7, 8].  

1.1.1 Curvas de polarização de uma célula do tipo PEM 

São vários os parâmetros envolvidos no funcionamento de uma célula a 

combustível. O desempenho eletroquímico de uma célula a combustível pode ser 

avaliado por meio de uma curva de polarização que consiste no registro dos valores 

de potenciais elétricos gerados por uma célula para os diferentes valores de 

correntes. Tais valores são produtos das reações químicas e eletroquímicas que 

ocorrem nos conjuntos eletrodos/membrana (MEA - Membrane Electrode Assembly) 

e dependem de variáveis, parâmetros de projetos e parâmetros operacionais 
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associados à preparação dos eletrodos, à configuração do sistema, à espessura da 

membrana, à estrutura dos eletrodos, ao tipo de combustível e oxidante utilizados, à 

pressão e temperatura dos gases, entre outros. Assim, é possível levantar várias 

curvas de polarização para um mesmo MEA, cada uma representando um conjunto 

de condições operacionais.  

1.1.2 Principais tipos de polarização 

Uma curva de polarização típica apresenta três regiões de curvaturas 

diferentes, cada uma representando um tipo de perda de potencial (polarização) 

ocorrida na célula. Os principais tipos de polarizações que reduzem o potencial da 

célula são: 

a) Polarização por ativação (ηact) – responsável pelo consumo do 

potencial da célula na reorganização dos íons, na reorientação dos dipolos do 

solvente, na penetração dos íons solvatados nas diversas camadas do eletrodo e na 

transferência dos elétrons da superfície do eletrocatalisador. Sendo chamada de 

polarização de ativação por estar relacionada à lentidão das reações que ocorrem 

nos eletrodos e à energia de ativação requerida pelas espécies reagentes, para que 

estas reações (oxidação do combustível, no anodo e redução do oxigênio, no 

catodo) ocorram. Numa célula a combustível do tipo PEM, alimentada a hidrogênio, 

as perdas por ativação no anodo podem ser consideradas desprezíveis pois são 

muito menores que as perdas da reação de redução do oxigênio que ocorre no 

catodo. Os processos químicos que contribuem para as perdas de ativação são 

complexos e envolvem a adsorção das espécies reagentes, a transferência dos 

elétrons através da dupla camada, a dessorção das espécies produzidas, a natureza 

da superfície do eletrodo, entre outros.  

b) A polarização por resistência ôhmica (ηohm) – responsável pelo 

consumo de parte do potencial da célula, utilizado para vencer a resistência ao 

transporte dos íons (H+) pela membrana e ao transporte de elétrons pelas placas 

condutoras e pelo circuito externo do aparato experimental. Na curva de polarização, 
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a polarização por resistência ôhmica é predominante na região de correntes 

intermediárias onde temos um decaimento da corrente, em função do potencial, 

aproximadamente linear. 

c) A polarização por concentração (ηconc) – responsável pelo consumo de 

parte do potencial da célula na migração e difusão das espécies reagentes e na 

remoção da água produzida dos locais da reação. A polarização por concentração é 

predominante em altas densidades de corrente, devido à dificuldade de alimentar a 

quantidade de gás necessária para suprir a corrente que está sendo solicitada. 

Entretanto, os três tipos de polarização estão presentes em todas as densidades de 

correntes. A polarização por concentração é potencializada em correntes altas, 

particularmente quando o ar é usado como reagente catódico. 

Na FIG. 2 mostra-se o esboço de uma curva de polarização onde estão 

representados os três principais tipos de polarização que contribuem para a redução 

do potencial gerado por uma célula a combustível, onde E0
 representa o potencial de 

equilíbrio e EIo representa o potencial de circuito aberto. 
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FIGURA 2. Esboço de uma curva de polarização representando as três 
principais polarizações. 

1.1.3 Eficiência teórica de uma célula a combustível (Eteórica) 

As células a combustível do tipo PEM, alimentadas a hidrogênio e 

oxigênio, têm uma eficiência teórica máxima de aproximadamente 83%, dada pela 

relação entre a energia livre de Gibbs (∆G) e a entalpia da reação (∆H), ou seja: 

Eteórica = ∆G / ∆H      (1) 

em que Eteórica representa a eficiência teórica máxima de uma célula que utiliza 

hidrogênio como combustível e oxigênio como oxidante; ∆G representa a variação 

da energia livre de Gibbs (quantidade máxima de energia que pode ser transformada 

em trabalho elétrico útil) associada a uma reação eletroquímica, e, no caso da 

reação: H2 + ½ O2 → H2O, ∆G vale 237,1 kJ para cada mol de água produzido, na 
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forma líquida, a 298 K e 1 atm de pressão e ∆H que representa a variação na 

entalpia da reação (quantidade de energia total absorvida ou liberada em uma 

reação química) sendo que esta mesma reação gera 285,84 kJ para cada mol de 

água produzido na forma líquida, à mesma temperatura e pressão [9]. 

Contudo, toda esta eficiência não pode ser alcançada devido à existência 

da dupla camada elétrica que consome parte do potencial da célula com a 

polarização de ativação; pela resistência que a membrana oferece ao transporte dos 

íons H+ e resistência ao movimento dos elétrons pelas placas condutoras e pelo 

circuito externo (ôhmica), pela dificuldade no transporte dos gases reagentes na 

região de altas correntes (concentração) e pela falta de otimização de materiais, 

parâmetros e projetos. Mesmo com todos estes problemas, que continuam sendo 

resolvidos, as células a combustível atuais já apresentam eficiências reais 

sistêmicas entre 40 e 50%, o que representa aproximadamente o dobro do 

rendimento dos motores a combustão interna.  

1.1.4 A dupla camada elétrica 

Todas as reações eletroquímicas que ocorrem em fase heterogênea, 

qualquer que seja sua velocidade, mecanismo e cinética, envolvem a transferência 

de elétrons entre o eletrodo e a espécie eletroquimicamente ativa, na solução 

vizinha. Assim, considera-se que todas as reações ocorrem na interface entre o 

eletrodo e a solução. 

O entendimento dos processos eletródicos requer a compreensão da 

estrutura e do comportamento da junção entre a solução e o eletrodo. A interface 

entre o eletrodo sólido e a solução eletrolítica é descrita como a dupla camada 

elétrica. Esta região cobre uma área que começa no corpo do eletrodo até uns 5 a 

20 Å em direção à solução, passando por algumas divisões. 

Primeiro, há uma camada de moléculas ou íons com dipolos orientados 

que está em contato com a superfície do eletrodo. Esta camada é chamada de plano 
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interno de Helmholtz (PIH), este plano é definido como um plano imaginário que 

passa pelo centro das espécies adsorvidas por contato. Esta adsorção no eletrodo 

tanto pode ser física quanto química. 

A segunda região se desenvolve quando aplica-se um potencial ao 

eletrodo. Quando este potencial é negativo, uma camada de cargas negativas se 

estabelece na superfície eletródica, perto da junção líquido-sólido. A camada de 

contra-íons formada na solução pela ação das cargas acumuladas no eletrodo forma 

o plano externo de Helmholtz (PEH). Este plano passa através do centro dos contra-

íons acumulados próximo à superfície do eletrodo.  

A região que vai do plano externo de Helmholtz até o seio da solução é 

chamada de camada difusa. Ela é caracterizada por gradientes de concentração 

iônica estabelecido pelo campo elétrico, que se propaga do eletrodo para a solução. 

A corrente faradaica é o resultado do transporte de massa das espécies 

eletroativas conduzidas pelos gradientes de concentração e de campo elétrico para 

a superfície do eletrodo.  

A dupla camada elétrica é semelhante a um capacitor de placas paralelas. 

Quando se aplica um potencial elétrico no capacitor, os elétrons são forçados a fluir 

da placa conectada ao terminal positivo através do circuito para a placa em contato 

com o terminal negativo. Isto força as cargas opostas a se acumular nas placas 

opostas, isto é, uma placa contém cargas positivas e outra possui cargas negativas. 

Por analogia com o modelo da dupla camada eletroquímica, pode-se 

observar similaridade entre o capacitor de placas paralelas e a interface 

eletroquímica, sugerindo a presença de uma capacitância nas medidas 

eletroquímicas da interface.  

Nesta analogia, a superfície do eletrodo é uma das duas placas 

necessárias para o capacitor; a camada dos contra-íons no PEH é equivalente à 
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outra placa com carga oposta e as espécies adsorvidas no PIH correspondem ao 

material dielétrico que separa as duas placas [10]. 

Na FIG.3 são mostradas as diferentes regiões da dupla camada elétrica, o 

PIH – plano que passa pelo centro das espécies adsorvidas ao eletrodo por contato, 

o PEH – plano que passa pelo centro dos contra-íons solvatados que, atraídos pelo 

potencial negativo aplicado ao eletrodo, formam uma camada adjacente à superfície 

do eletrodo. 

 
 

FIGURA 3. Desenho estilizado da dupla camada elétrica e seus diferentes 
planos [10]. 
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1.1.5 Células a combustível a metanol direto (DMFC) 

Os inconvenientes operacionais de produção, armazenamento, transporte 

e distribuição que o gás hidrogênio ainda apresenta, fizeram aumentar o interesse 

por células a combustível que utilizam alcoóis diretamente (Direct Alcohol Fuel Cell – 

DAFC) [7].  Em aplicações móveis e portáteis, o álcool é uma alternativa 

interessante para a substituição do hidrogênio. Esta alternativa justifica-se pelo fato 

dele ser um combustível líquido a temperatura ambiente, por possuir densidade 

energética alta (6,09 kWh Kg-1 para o metanol), por apresentar menores riscos e 

facilidade de manuseio e, principalmente, por contar com infra-estrutura de 

produção, de armazenamento e de distribuição [8]. 

Na FIG. 4 é mostrada a estrutura tridimensional da molécula de metanol, 

onde O representa o átomo de oxigênio, C representa o átomo de carbono e H 

representa o átomo de hidrogênio. 

 

FIGURA 4. Representação da fórmula estrutural da molécula de metanol [11]. 

Nas DAFC´s, o metanol é o combustível mais estudado e também o que 

apresenta os melhores resultados [4, 7]. Em uma célula a combustível alimentada 

diretamente com metanol (DMFC- Direct Methanol Fuel Cell) temos as seguintes 

reações ocorrendo [4]. 

Anodo: CH3OH(l) + H2O(l) → CO2(g) + 6 H+ + 6 e- (E0=0,016 V) (2) 

Catodo: 3

2
O2(g) + 6H+ + 6 e- → 3 H2O(l)  (E0=1,229 V) (3) 
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Geral: CH3OH(l) + 3

2
O2(g)

- → CO2(g) + 2H2O(l)  (E0=1,213 V) (4) 

Ou seja, no anodo, a reação entre o metanol e a água produz dióxido de 

carbono (CO2), elétrons (e
-
) e prótons (H+). Os elétrons são transferidos ao catodo, 

via circuito externo, onde são aproveitados para a realização de trabalho elétrico, 

antes de atingirem o catodo. Os prótons gerados na oxidação eletroquímica do 

metanol atravessam a membrana, condutora protônica, e, junto com o oxigênio, que 

é alimentado pelo catodo e os elétrons que chegam do circuito externo, formam a 

água. 

Apesar de apresentar praticamente o mesmo potencial de equilíbrio que o 

gás hidrogênio (E0
 = 1,229 V vs. ERH) a oxidação eletroquímica do metanol  

(E0
 = 1,213 V vs. ERH) [12] ocorre a velocidades reduzidas e consome grande parte 

de seu potencial gerado, o que dificulta sua utilização prática.  

A oxidação eletroquímica do metanol na temperatura de operação destas 

células (<100 °C) envolve mecanismos complexos que ainda não foram 

completamente elucidados e apresenta sérias limitações cinéticas. A platina que é 

um ótimo eletrocatalisador na oxidação eletroquímica do hidrogênio puro não 

apresenta a mesma atividade na oxidação eletroquímica do metanol e na oxidação 

do gás hidrogênio contaminado por CO. Quando a célula é alimentada com um 

destes combustíveis, o eletrodo de platina pura apresenta o inconveniente de ser 

facilmente envenenado e desativado tanto pelo monóxido de carbono (CO) 

produzido como intermediário durante oxidação do metanol, quanto pelo CO contido 

no hidrogênio produzido a partir da reforma de hidrocarbonetos e de combustíveis 

primários. Tal fato provoca uma forte redução na atividade eletrocatalítica e a 

posterior desativação dos eletrocatalisadores de platina pura [13, 14, 15, 16]. 

Apesar de ser envenenada pela forte adsorção do monóxido de carbono 

(CO) e de outros intermediários da oxidação eletroquímica do metanol em meio 

ácido, não existe melhor eletrocatalisador que a platina para quebrar, a velocidades 
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razoáveis, as ligações entre o carbono e o hidrogênio (C-H) e entre o oxigênio e o 

hidrogênio (O-H) existentes nas moléculas de metanol [13].  

1.1.5.1 Mecanismos da reação de oxidação eletroquímica do metanol em 

eletrocatalisadores de Pt pura 

O entendimento dos mecanismos da oxidação eletroquímica do metanol 

ainda apresenta algumas dificuldades devido à existência de diferentes rotas de 

reações cujos rendimentos dependem do potencial utilizado, do tempo de reação, do 

tipo, da superfície e da estrutura do eletrocatalisador, da concentração do metanol 

utilizada, entre outros [13-15]. 

Atualmente, acredita-se que a oxidação eletroquímica do metanol 

apresenta três rotas distintas e paralelas: 

•  Uma que leva à formação do formaldeído (HCHO) que pode ser 

oxidado a dióxido de carbono (CO2); 

•  Outra que leva à formação de monóxido de carbono adsorvido (COads) 

que pode ser oxidado a dióxido de carbono (CO2); 

•  Outra que pode levar a ácido fórmico (HCOOH) que também pode ser 

oxidado a dióxido de carbono (CO2) [13-15]. 

Em uma DMFC com eletrodo de platina pura a oxidação eletroquímica 

completa do metanol envolve basicamente dois processos que ocorrem em regiões 

de potenciais diferentes. O primeiro processo envolve a adsorção das moléculas de 

metanol sobre os sítios de platina e requer vários sítios de adsorção vizinhos e 

vazios. As reações (5-8) representam as várias etapas envolvidas na adsorção 

dissociativa do metanol em eletrodos de platina pura [13]: 

CH3OH + Pt(s) → Pt(CH2OH)ads + H+ + e-     (5) 

Pt(CH2OH)ads + Pt(s) → Pt2(CHOH)ads + H+ + e-   (6) 
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Pt2(CHOH)ads + Pt(s) → Pt3(COH)ads + H+ + e-    (7) 

Pt3(COH)ads  → Pt(CO)ads + 2Pt(s) + H+ + e-    (8) 

Como visto anteriormente, as várias etapas (5-8) formam espécies como 

CH2OH, CHOH, COH, CO, todas adsorvidas nos sítios de platina, devido à 

dissociação da molécula de metanol [13-15]. 

Além disso, a existência de água e metanol no meio favorece a ocorrência 

de reações paralelas do metanol com subprodutos, da água com subprodutos e dos 

subprodutos entre si, como por exemplo, nas reações (9-13) [13-15]. 

Pt(s) + H2O → Pt(OH)ads + H+ + e
-
       (9) 

Pt(CO)ads + H2O → Pt(COOH)ads + H+ + e
-    (10a) 

ou 

Pt(CO)ads  + Pt(OH)ads  → Pt2(COOH)ads    (10b) 

Pt2(COOH)ads → 2Pt(s) + CO2 + H+ + e
-     (11) 

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O     (12) 

HCHO + 2(CH3OH) → CH2(OCH3)2 + H2O    (13) 

O rendimento destes produtos depende das espécies presentes, do 

potencial do eletrodo, da concentração do metanol, da temperatura, da rugosidade 

do eletrodo, do tempo de reação, entre outros [13]. Como o metanol não consegue 

remover o hidrogênio que já estiver adsorvido sobre a platina, então a adsorção do 

metanol sobre um eletrodo de platina pura só começa em potenciais próximos a  

0,2 - 0,3 V vs. ERH, região onde os sítios de platina estão livres de hidrogênio e 

livres de água. O segundo processo envolve a adsorção e dissociação das 

moléculas de água, que são as doadoras de oxigênio para a reação de oxidação do 
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CO. Sabe-se que em eletrodos de platina pura uma interação efetiva da água com a 

superfície do eletrodo só ocorre em potenciais entre 0,4 e 0,45 V vs. ERH [13].  

Em relação às etapas determinantes da reação sabe-se que abaixo de 

0,4 V vs. ERH as diferentes velocidades de adsorção do metanol na platina 

dependem das propriedades superficiais do eletrodo e da temperatura, sendo esta 

adsorção a etapa determinante da reação. Após esta primeira etapa de adsorção, 

em potenciais entre 0,4 e 0,7 V vs. ERH começa a ocorrer a competição entre as 

próximas etapas de adsorção do metanol e a reação de remoção do CO, então a 

oxidação do CO torna-se a etapa determinante da reação. Em potenciais acima de 

0,7 V vs. ERH a competição entre o metanol e a água por sítios livres de platina 

aumenta e a adsorção do metanol volta a ser a etapa determinante da reação [13]. 

Considerando a necessidade de um doador de elétrons para a oxidação 

eletroquímica das espécies adsorvidas pode-se afirmar que a oxidação 

eletroquímica do metanol a CO2, em eletrodos de platina pura, não ocorre em 

potenciais abaixo de 0,45 V vs. ERH uma vez que todos os sítios de platina estão 

cobertos por CO e nestes potenciais, a platina não consegue formar espécies OH 

adsorvidas
 
que possam efetuar a limpeza oxidativa das camadas de CO adsorvidas 

na superfície da platina [13, 14, 15]. 

Na prática, a oxidação eletroquímica do metanol em eletrodos de platina 

pura dificilmente ocorre em potenciais abaixo de 0,7 V vs. ERH, o que torna inviável 

a utilização de tais eletrodos na oxidação eletroquímica do metanol nas DMFC uma 

vez que a operação destas células ocorre na faixa de 0,3 – 0,5 V [13]. 

1.1.5.2 Mecanismos da reação de oxidação do metanol em eletrocatalisadores 

de Pt-Ru 

Devido às limitações tecnológicas citadas anteriormente existem vários 

estudos que buscam a otimização de eletrocatalisadores metálicos binários e 

ternários para anodo das DMFC, utilizando vários tipos de óxidos e metais nobres. A 
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maioria dos eletrocatalisadores propostos é baseada na modificação da platina ou 

em sua associação, na forma de ligas ou não, com algum outro óxido ou metal. 

Buscam-se co-catalisadores que promovam a formação de espécies oxigenadas 

superficiais a baixos potenciais e que sejam capazes de oxidar os intermediários da 

oxidação do metanol, amenizando assim o problema do envenenamento da platina 

[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Tais misturas ou ligas devem ser estáveis no 

ambiente redutor e oxidante da célula, não interferir na adsorção do metanol sobre a 

platina e promover um aumento na atividade catalítica da reação de oxidação 

eletroquímica do metanol [16, 19]. 

Após três décadas de pesquisa os eletrocatalisadores contendo 

nanopartículas de PtRu suportadas em carbono continuam sendo os mais ativos 

para a reação de oxidação eletroquímica do metanol nos potenciais de operação de 

uma célula a combustível tipo DMFC [16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. Tal 

característica deve-se ao fato de que eletrocatalisadores contendo platina e rutênio e 

ligas de PtRu começarem a oxidar o CO a CO2 em potenciais menores 

(aproximadamente 0,3 V) que o potencial de oxidação do CO na Pt (acima de 0,7 V 

vs. ERH), isto reduz a cobertura superficial de CO sobre a platina e torna estes 

catalisadores mais tolerantes ao CO nos potenciais de interesse das DMFC (0,3 - 

0,5 V vs. ERH [4, 13, 14, 15, 16, 24]. 

A melhora da atividade catalítica dos eletrocatalisadores PtRu é atribuída 

ao mecanismo bi-funcional e/ou ao efeito eletrônico [13, 14, 15, 16, 28]. Pelo 

mecanismo bi-funcional um eletrocatalisador efetivo na oxidação eletroquímica do 

metanol deve conter, no mínimo, dois tipos de elementos superficiais, um que 

adsorva o metanol e atue na quebra das ligações C-H e O-H (reações 5-8), e outro 

que adsorva e ative as moléculas de água a fim de produzir espécies OH 

adsorvidas, em sítios vizinhos aos sítios do primeiro elemento [13, 14, 15, 16]. No 

caso, atualmente sabe-se que o elemento mais ativo na adsorção do metanol, na 

temperatura e potencial de operação de uma DMFC, é a platina e o elemento mais 

ativo na adsorção da água, nas mesmas condições, é o rutênio. 
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As reações (14-18) representam o mecanismo bi-funcional atuante na 

reação de oxidação eletroquímica do metanol em eletrocatalisadores de Pt-Ru: [24]: 

CH3OH + Pt(H2O) → Pt(CH3OH)ads + H2O    (14) 

Pt(CH3OH)ads  → Pt(CO)ads + 4 H+ + 4e
-
    (15) 

Ru(H2O)ads → Ru(OH)ads + H+ + e
-
     (16) 

Pt(CO)ads + Ru(OH)ads → Pt + Ru + CO2 + H+ + e
-   (17) 

Ru(CO)ads + Ru(OH)ads → 2Ru + CO2 + H+ + e
-
   (18) 

Assim, as propriedades de cada metal devem ser complementares, ou 

seja, enquanto a platina atua na adsorção dissociativa do metanol, o rutênio deve 

atuar na adsorção dissociativa da água sem, contudo, interferir na adsorção do 

metanol. A escolha destes metais baseia-se no fato de que, na temperatura de 

operação da célula (80-95 ºC), abaixo de 0,4 V vs. ERH a platina é um bom 

eletrocatalisador para a adsorção do metanol embora não seja efetiva na 

dissociação da água, enquanto que, nas mesmas condições e também abaixo de 

0,4 V vs. ERH, o rutênio é um bom eletrocatalisador para a adsorção dissociativa da 

água. O fato de ambos os metais realizarem concomitantemente, sob o mesmo 

potencial, processos complementares e diferentes (adsorção do metanol sobre a Pt 

e adsorção da água sobre o Ru) possibilita o inicio da oxidação eletroquímica do 

metanol em menores potenciais que a platina pura e um maior rendimento da célula 

[13, 14, 15, 16, 28]. 

A melhora da atividade catalítica do eletrocatalisador de PtRu atribuída ao 

efeito eletrônico é justificada, principalmente nas ligas PtRu, pela interação 

provocada pelos orbitais do rutênio sobre os orbitais da platina. Isto diminui a 

densidade eletrônica do orbital d da platina, diminuindo a distância da ligação Pt-Pt, 

produzindo uma carga mais positiva sobre o carbono e reduzindo a energia de 
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ligação do CO sobre a platina, o que facilita sua oxidação a CO2, pelas espécies OH 

adsorvidas no Ru [13, 14, 15, 16, 28].  

1.1.6 Células a combustível a etanol direto (DEFC) 

A grande produção de cana de açúcar e a ampla rede de armazenamento 

e distribuição de álcool combustível implantada no Brasil tornam interessante o 

estudo da oxidação eletroquímica do etanol visando sua utilização em células a 

combustível alimentadas diretamente a etanol (Direct Ethanol Fuel Cel - DEFC) para 

uso em aplicações móveis e portáteis. O etanol também é um candidato potencial à 

substituição do hidrogênio na célula a combustível por apresentar maior densidade 

teórica de energia por massa (8,01 kWh Kg-1) [29]), por ser menos tóxico que o 

metanol e por ser um combustível renovável que pode ser produzido a partir da 

fermentação do açúcar contido na cana, por exemplo. 

Na FIG. 5 é mostrada a estrutura tridimensional da molécula de etanol, 

onde O representa um átomo de oxigênio, C representa um átomo de carbono e H 

representa um átomo de hidrogênio. 

 

FIGURA 5. Representação da fórmula estrutural da molécula de etanol [30]. 

Em uma célula a combustível alimentada diretamente a etanol (DEFC) 

tem-se as seguintes reações ocorrendo nas condições normais de temperatura e 

pressão [31, 32]. 
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Anodo: CH3CH2OH + 3H2O → 2CO2 + 12 H+ + 12e-  (E0 = 0,084 V) (19) 

Catodo: 3O2 + 12H+ + 12e- → 6H2O             (E0 = 1,229 V)  (20) 

Geral: CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O             (E0 = 1,145 V)  (21) 

Na oxidação total do etanol a CO2 tem-se a geração de 12 elétrons por 

molécula de etanol. Entretanto, a reação de oxidação eletroquímica do etanol 

apresenta muitos aspectos fundamentalmente diferentes da oxidação do metanol, 

particularmente, no que se refere à natureza dos intermediários adsorvidos [33]. As 

rotas da oxidação eletroquímica do etanol são complexas e apresentam reações 

paralelas que produzem acetaldeído, ácido acético e CO2, como produtos finais.  

1.1.6.1 Mecanismos da reação de oxidação eletroquímica do etanol em 

eletrocatalisadores de Pt pura 

A oxidação eletroquímica completa do etanol é mais difícil de ser 

realizada que a oxidação do metanol devido à presença da ligação C-C que é muito 

estável à temperatura ambiente e difícil de ser ativada a baixos potenciais.  

A oxidação eletroquímica do etanol na presença da Pt ainda não está 

completamente elucidada devido à existência de diferentes rotas de reações cujos 

rendimentos e produtos dependem do potencial utilizado, da composição, da 

superfície e da estrutura do eletrodo, da concentração do etanol utilizada, entre 

outros [13, 14, 15, 33].  

Baseado em trabalhos anteriores, de maneira geral, pode-se dizer que o 

mecanismo global da oxidação eletroquímica do etanol em soluções ácidas, pode 

ser resumido no seguinte esquema de reações paralelas [34]:  

CH3CH2OH → [CH3CH2OH]ads → C1ads, C2ads → CO2 (oxidação completa)   (22) 

CH3CH2OH → [CH3CH2OH]ads → CH3CHO → CH3COOH (oxidação parcial) (23) 
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Na rota que representa a oxidação completa (reação 22), o CO2 é 

formado por meio da oxidação eletroquímica de dois intermediários fortemente 

adsorvidos, C1ads ou C2ads, que representam dois fragmentos da molécula de etanol 

com um e dois átomos de carbono, respectivamente, enquanto que o acetaldeído e 

o ácido acético são formados por meio de intermediários fracamente adsorvidos. 

Apesar de muitos avanços no entendimento deste mecanismo, algumas dúvidas 

ainda permanecem.  

Entretanto, existem alguns mecanismos propostos que sugerem a 

existência de três possíveis rotas de reação distintas e paralelas para a oxidação 

eletroquímica do etanol em meio ácido [35, 36].  

• Uma que leva diretamente à formação de CO2, a mais eficiente e capaz 

de gerar 12 elétrons; 

• Outra que leva à formação de acetaldeído (CH3CHO) capaz de gerar 2 

elétrons, que pode ser oxidado a ácido acético (CH3COOH) gerando 

mais 2 elétrons ou oxidado a dióxido de carbono (CO2) gerando mais 

10 elétrons; 

• Outra que pode levar diretamente a ácido acético (H3COOH) gerando 4 

elétrons.  

Em um eletrodo de platina, a predominância entre uma e outra rota 

depende principalmente do potencial do eletrodo e da concentração de etanol que 

determinará a natureza dos adsorbatos que competirão pelos sítios livres e ativos de 

Pt. Nas rotas que levam a CO2 e a CH3COOH é necessário um átomo de oxigênio 

que deve ser fornecido, provavelmente, por espécies adsorvidas na Pt (Pt(OH)ads) 

originárias da dissociação da molécula de água na superfície da Pt. Sendo que tal 

adsorção só ocorre em potenciais acima de 0,6 V vs. ERH [32], além disso, em altas 

concentrações de etanol (2,0 mol L-1) os sítios de Pt do eletrodo ficam recobertos 

com resíduos orgânicos (CO-CH3, OCH2-CH3, =COH-CH3 e CO linearmente ligado), 
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isto limita a formação de Pt(OH)ads e como resultado tem-se menos formação de 

CO2 e ácido acético (4e-) e o acetaldeído (2e-) torna-se o produto principal da 

oxidação eletroquímica do etanol, enquanto que em baixas concentrações de etanol 

(0,01 mol L-1), uma menor presença destes resíduos orgânicos facilita a adsorção 

dissociativa do etanol (com maior probabilidade de quebra da ligação C-C) nos sítios 

livres de platina sendo gerados mais CO2 (12e-) e ácido acético (4e-) que 

acetaldeído. A rota que forma acetaldeído (CH3CHO) não necessita da participação 

do oxigênio sendo influenciada da mesma forma pela concentração do etanol 

utilizada, onde uma maior concentração de etanol aumenta o envenenamento do 

catalisador [35, 36].  

Na oxidação eletroquímica do etanol em eletrodos de platina pura, em 

meio ácido, tanto a oxidação completa quanto a parcial envolvem vários processos 

que ocorrem em regiões de potenciais diferentes com reações paralelas e 

consecutivas. O primeiro processo envolve a adsorção das moléculas de etanol 

sobre os sítios de platina e requer vários sítios de adsorção vizinhos e vazios. As 

reações (24-30) representam as várias etapas envolvidas na adsorção dissociativa 

do etanol em potenciais acima de 0,6 V vs. ERH, onde a molécula de água é ativada 

formando espécies oxigenadas na superfície da platina [32, 37]: 

Pt + H2O →→→→ Pt(OH)ads + H+ + e-     (24) 

CH3CH2OH + Pt(H2O)ads →→→→ Pt(CH3CH2OH)ads + H2O   (25) 

Pt(CH3CH2OH)ads+ Pt(OH)ads  →→→→ Pt(CO)ads + Pt(Res)ads+ n.H+ + n.e- (26) 

ou 

Pt(CH3CH2OH)ads →→→→ Pt(CH3CHO)ads + 2H+ + 2e-   (26a) 

Pt(CH3CHO)ads + Pt(OH)ads → CH3COOH + H+ + e- + 2Pt   (27) 

ou 
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Pt(CO)ads + Pt(OH)ads  →→→→ CO2 + 2 Pt + H+ + e-    (28) 

ou  

Pt(Res)ads  + Pt(OH)ads  →→→→ CO2 + 2 Pt + n.H+ + n.e-    (29) 

ou 

Pt(CH3CH2OH)ads + Pt(OH)ads → CH3COOH + 4 H++ 4 e- + 2Pt  (30) 

onde Pt(Res)ads representa resíduos orgânicos, diferentes de CO, fortemente 

adsorvidos na platina. Nota-se que as reações (24-30) não representam as etapas 

elementares do mecanismo de oxidação eletroquímica do etanol. A reação (24) 

representa a adsorção da água em um sítio ativo livre de platina. A reação (25) 

representa a adsorção do etanol em um sítio que está inicialmente ocupado por uma 

molécula de água. Após a adsorção o etanol ou se dissocia, como visto na reação 

(26), produzindo COads e alguns outros resíduos orgânicos adsorvidos contendo H 

(Res)ads ou pode oxidar-se a acetaldeído, como representado na reação (26a). A 

oxidação deste acetaldeído a ácido acético (27) requer a presença de espécies 

OHads que são formadas na reação (24). Alternativamente, o acetaldeído se 

desprende da Pt e vai para a solução.  

O mecanismo da oxidação eletroquímica do etanol, em meio ácido, a 

ácido acético e acetaldeído pode ser explicado pelas seguintes reações [32]: 

CH3CH2OH + H2O → CH3COOH + 4 H+ + 4 e-        (31) 

CH3CH2OH + H2O → CH3CHO + 2 H+ + 2 e-       (32) 

A reação (31) ocorre principalmente em potenciais acima de 0,6 V vs. 

ERH, onde as moléculas de água estão ativadas para formar espécies oxigenadas 

na superfície da platina, enquanto que a reação (32) ocorre principalmente em 

potenciais menores que 0,6 V vs. ERH.  
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Em potenciais menores que 0,4 V vs. ERH e à temperatura ambiente, 

onde a platina não adsorve dissociativamente a molécula de água, embora seja 

difícil a obtenção de CO2 em eletrocatalisadores de Pt pura, ainda se obtém 

pequenos traços, o que pode ser explicado pelo seguinte mecanismo [32]: 

Pt + CH3CHO → Pt(COCH3)ads + H+ + e-    (33) 

Pt + Pt(COCH3)ads → Pt(CO)ads + Pt(CH3)ads    (34) 

2Pt + H2O → Pt(H)ads + Pt(OH)ads      (35) 

Pt(CH3)ads + Pt(H)ads → CH4 + 2Pt    (36) 

Pt(CO)ads + Pt(OH)ads → CO2 + H+ + e- + 2Pt    (37) 

 Wang et al. [38] estudaram a oxidação de etanol em eletrodos de 

platina policristalina utilizando um espectrômetro de massas acoplado a um 

potenciostato/galvanostato e observaram que em potenciais abaixo de 0,4 V vs. 

ERH a oxidação do etanol é inibida tanto pela presença de CO quanto pela presença 

de resíduos orgânicos adsorvidos na superfície da platina. A oxidação destes 

intermediários começa a acontecer apenas em potenciais acima de 0,5 V vs. ERH. 

Em potenciais próximos a 0,8 V vs. ERH a oxidação do etanol é dificultada pela 

formação de espécies PtO (óxidos de platina), voltando a aumentar até o potencial 

limite da varredura anódica. Na varredura catódica (volta) a oxidação do etanol 

coincide com a redução dos óxidos de platina até 0,85 V vs. ERH, diminuindo 

posteriormente devido ao re-envenenamento do catalisador. A formação de CO2 

começa em 0,5 V na varredura anódica e atinge o pico máximo em 

aproximadamente 0,7 V e 0,77 V vs. ERH. Em potenciais maiores a formação de 

CO2 ocorre em proporções menores. Os picos de formação de CO2 foram atribuídos 

a oxidação do COads formado devido à quebra da ligação C-C durante a oxidação do 

etanol. Na varredura catódica a formação de CO2 foi inibida em todo o intervalo de 

potencial. A formação de acetaldeído ocorreu em potenciais próximos a 0,35 V vs. 

ERH da varredura anódica simultaneamente com o potencial de inicio da oxidação 
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de etanol. Como abaixo de 0,4 V vs. ERH a formação de CO2 é mínima, concluiu-se 

que em baixos potenciais a oxidação eletroquímica incompleta do etanol seja a rota 

dominante. Os dados mostram que a formação de acetaldeído também aumenta no 

mesmo potencial em que ocorre a oxidação do COads (segundo pico de formação do 

CO2, em aproximadamente, 0,8 V vs. ERH), isto significa que em potenciais mais 

positivos, a oxidação eletroquímica incompleta do etanol também é a rota dominante 

[38]. 

1.1.6.2 Mecanismos da reação de oxidação do etanol em eletrocatalisadores de 

PtSn/C 

Alguns estudos [34, 39, 40, 41] sugerem que a oxidação eletroquímica do 

etanol em eletrocatalisadores PtSn/C segue os mesmos mecanismos da oxidação 

eletroquímica do metanol em eletrocatalisadores PtRu/C, embora a oxidação 

eletroquímica do etanol seja um processo muito mais complexo pois envolve a troca 

de grande número de elétrons (12 elétrons por molécula de etanol) e gera um maior 

números de intermediários. Outra diferença é que para completar o processo de 

oxidação eletroquímica do etanol o eletrocatalisador deve ser eficiente na quebra da 

ligação C-C que é uma ligação covalente estável e de alta energia. Quando não 

ocorre a quebra da ligação C-C, obtêm-se altos rendimentos de ácido acético e 

acetaldeído, ao invés de CO2 e a formação de vários produtos intermediários 

indesejáveis, além da queda no potencial do eletrodo. Assim, um eletrocatalisador 

efetivo na oxidação eletroquímica do etanol deve apresentar uma superfície 

apropriada para promover a quebra das ligações C-H seguida pela quebra da 

ligação C-C e a subseqüente oxidação dos intermediários a CO2 na presença de 

espécies oxigenadas [42]. 

Estudos recentes têm mostrado que eletrocatalisadores PtSn/C são os 

mais ativos para a oxidação direta de etanol em uma célula a combustível, embora 

não realize a oxidação completa do etanol a CO2, sendo acetaldeído e ácido acético 

os principais produtos [43].  
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A melhora no efeito catalítico destes eletrocatalisadores tem sido atribuída 

ao efeito eletrônico, ao mecanismo bifuncional e ao efeito geométrico. Pelo efeito 

eletrônico, sabe-se que a presença do Ru e do Sn nas proximidades da platina 

interfere na densidade eletrônica dos orbitais d da platina, levando ao 

enfraquecimento da ligação Pt-CO aumentando a tolerância da Pt ao CO e 

melhorando a atividade do catalisador na oxidação do etanol. No caso do Ru, ao 

mesmo tempo em que ocorre o enfraquecimento da ligação Pt-CO, os orbitais d do 

Ru muda para energia maior, levando a uma adsorção maior do CO sobre o Ru, isto 

diminui a quantidade de sítios de Ru livres para a adsorção do OH. No caso do Sn, 

que apresenta menor afinidade (energia menor) com o CO nas condições 

estudadas, seus sítios não adsorvem o CO e permanecem livres para adsorver 

espécies OH. Sabe-se que em catalisadores bimetálicos PtSn, o CO está ligado 

apenas no átomo de Pt enquanto que as espécies oxigenadas apresentam uma 

preferência energética pelos sítios de Sn [44]. Pelo mecanismo bifuncional, a Pt 

deve atuar na adsorção e ativação da molécula de etanol e na ativação das ligações 

C-H e C-C, enquanto que o Sn deve atuar na ativação das moléculas de água a fim 

de produzir espécies OH adsorvidas, em sítios vizinhos aos sítios ativos da Pt [13, 

14, 15, 16]. Sabe-se que o elemento mais ativo na adsorção e deidrogenação do 

etanol, na temperatura e potencial de operação de uma DEFC, é a platina e o 

elemento mais ativo na adsorção da água, nas mesmas condições, é o estanho. 

Pelo efeito geométrico a incorporação do Sn na rede cristalina da Pt aumenta o 

parâmetro de rede da platina, aumentando a distância da ligação Pt-Pt e 

promovendo uma superfície mais apropriada para adsorção do etanol, aumentando 

sua interação com os átomos de Pt e facilitando a quebra da ligação C-C. Assim, a 

maior eficiência do eletrocatalisador PtSn/C em relação ao PtRu/C na reação de 

oxidação eletroquímica do etanol estaria associada a uma maior capacidade de 

adsorção de espécies OH por parte do Sn e a uma superfície mais apropriada para a 

interação da molécula de etanol com átomos de Pt, devido ao aumento da distância 

da ligação Pt-Pt ocasionada pelo efeito geométrico. 
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Apesar dos problemas de envenenamento, a platina é o melhor 

eletrocatalisador para estas reações. Isto mostra claramente que a presença da Pt é 

extremamente necessária na composição de um eletrocatalisador eficiente na 

oxidação eletroquímica do etanol. Sendo assim, as pesquisas atuais visam a 

preparação de eletrocatalisadores de Pt/C modificados com outros elementos por 

diferentes metodologias, uma vez que além da natureza química dos componentes 

do eletrocatalisador, sabe-se que o método de preparação exerce um papel 

importante na atividade do mesmo [33]. 

1.2 Métodos de preparação de eletrocatalisadores suportados (nanopartículas 

metálicas suportadas em carbono) 

Como as reações eletródicas nas células a combustível são reações de 

adsorção de espécies eletroativas na superfície dos eletrocatalisadores, sua 

atividade catalítica é fortemente dependente da distribuição de tamanho e da 

uniformidade da distribuição das nanopartículas sobre o suporte, bem como, da 

morfologia, da estrutura e da composição superficial das mesmas [13]. Tais 

dependências justificam os recentes esforços no desenvolvimento de novos métodos 

de preparação de nanopartículas suportadas em carbono [4, 13, 17, 25].  

Os métodos de preparação destas nanopartículas podem ser divididos em 

métodos físicos e métodos químicos. 

Os principais métodos físicos procedem por meio da atomização dos 

metais sob vácuo, por evaporação térmica ou por “sputtering”. Nestes métodos é 

mais difícil se obter nanopartículas de tamanho uniforme distribuídas sobre o 

suporte, principalmente quando são necessárias altas cargas dos metais. Para a 

preparação de nanopartículas contendo mais de um metal por estes métodos, pode-

se também não obter distribuições uniformes desses metais nas nanopartículas 

obtidas. Outra desvantagem dos métodos físicos na deposição destes metais em 

suportes porosos de alta área superficial, como o carbono Vulcan® XC72, é que as 
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nanopartículas geradas não penetram nas regiões internas do suporte de carbono 

[4, 25]. 

Os métodos químicos utilizam um precursor metálico, ou no estado iônico 

ou molecular, os quais são convertidos em átomos metálicos, que se agregam 

formando as nanopartículas. Estas podem ser estabilizadas por um suporte ou por 

um agente protetor, que inibem seu crescimento. Assim, podem ser formadas 

nanopartículas suportadas com tamanho controlado. Os precursores geralmente 

estão dissolvidos em uma fase líquida aquosa ou orgânica. A etapa química de 

mudança do precursor metálico dissolvido para sólido metálico é promovida pela 

ação de um agente redutor. Para uso em células a combustível o suporte mais 

utilizado é o carbono amorfo de alta área superficial, embora outras formas de 

carbono grafíticos mais ordenadas com microporos ou mesoporosos controlados 

vêm sendo também utilizados [4, 25].   

Entre os métodos que utilizam a redução química para a preparação de 

eletrocatalisadores metálicos suportados, destaca-se [4, 25]: 

• Método da impregnação seguida de redução química: onde os íons ou 

precursores metálicos são impregnados em um suporte antes de sua 

redução. A redução química dos íons ou precursores metálicos pode 

ser feita em solução ou em fluxo de hidrogênio a alta temperatura. 

• Métodos coloidais: onde se restringe o crescimento das nanopartículas, 

ou por impedimento eletrostático ou pela adição de um agente protetor 

que adere à superfície das nanopartículas assim que elas se formam 

impedindo sua aglomeração. 

• Método da microemulsão: onde a reação de redução química dos íons 

ou precursores metálicos é confinada dentro de microemulsões, que 

são compostas de gotículas da ordem de micro ou nano contendo o 

precursor metálico circundado por moléculas de surfactante. A reação 
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química e o processo de transferência de massa são confinados dentro 

destas gotículas e o crescimento das nanopartículas é limitado por 

suas dimensões.  

1.2.1 Método da impregnação 

Consiste inicialmente na impregnação de um suporte com um precursor 

metálico dissolvido e a posterior redução do precursor formando as nanopartículas 

metálicas. Este é um método simples e comumente utilizado na preparação de 

eletrocatalisadores. A etapa de redução pode ser química ou eletroquímica. Os 

redutores químicos mais comuns são a hidrazina, o boroidreto, o ácido fórmico e o 

hidrogênio. No caso da redução por hidrogênio normalmente é necessário o uso de 

temperaturas acima de 300 oC. O controle do tamanho de partículas e de sua 

distribuição sobre o suporte depende de vários fatores. A morfologia do substrato 

poroso e a distribuição do tamanho dos poros exercem papel importante na 

penetração e molhabilidade do precursor além de confinar e limitar o crescimento 

das nanopartículas [4, 17, 25]. 

O principal problema do método de impregnação é a falta de controle do 

tamanho de partículas, exceto quando o substrato poroso apresenta uma 

distribuição de tamanho de poros regular, como um substrato de carbono poroso 

altamente ordenado. Normalmente observa-se uma distribuição do tamanho de 

partículas desde a escala micrométrica até a nanométrica. Usando-se métodos 

eletroquímicos na etapa de redução, o tempo de reação e o crescimento das 

partículas podem ser controlados pela intensidade e pelo tempo da corrente elétrica 

utilizada [4, 17, 25].  

1.2.2 Métodos Coloidais 

O método coloidal é amplamente utilizado na síntese de nanopartículas 

metálicas com tamanho controlado e tem por base a redução química de um 

precursor metálico na presença de um agente protetor. Colóides metálicos podem se 
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formar tanto em meio orgânico quanto em meio aquoso. Nestes métodos pode-se 

obter uma distribuição do tamanho de partículas bem estreita por meio da 

estabilização das nanopartículas por impedimento estérico ou por cargas 

eletrostáticas [25]. No caso de íons adsorvidos ou colóides carregados o 

crescimento das nanopartículas é reprimido pela repulsão das cargas de mesmo 

sinal [4, 17, 25].   

A estabilização por impedimento estérico é exercida pela cobertura das 

nanopartículas com moléculas orgânicas, como por exemplo, sais de alquilamônio 

quaternário (NR4
+), fosfinas (PPh3), polivinilpirrolidona (PVP) e polivinilalcool (PVA) 

[25]. Embora os métodos coloidais utilizando as moléculas orgânicas possam 

fornecer uma distribuição de tamanho de partículas bem estreita, a principal 

desvantagem destes métodos é que a presença de agentes protetores ligados às 

nanopartículas obtidas pode dificultar a função catalítica das mesmas. A proteção 

orgânica pode ser removida pela lavagem em um solvente apropriado ou por 

decomposição em atmosfera inerte a alta temperatura. Antes da remoção do agente 

protetor, a adsorção em um suporte catalítico é recomendada para evitar a 

aglomeração em partículas maiores [4, 17, 25].   

A preparação de nanopartículas metálicas sem o uso de moléculas 

orgânicas protetoras pode ser realizada por meio da estabilização por carga 

eletrostática. Por esta rota, Salah et al. [45] relataram a preparação de 

nanopartículas metálicas de platina em solução contendo etileno glicol e hidróxido 

de sódio dissolvido. O diâmetro médio das nanopartículas obtidas ficou entre 1 e 2 

nm. A separação das nanopartículas do etileno glicol, como precipitado, foi efetuada 

pelo ajuste do pH da solução. A presença de etileno glicol após a precipitação e 

adsorção das nanopartículas em um suporte sugere que as nanopartículas metálicas 

estariam protegidas pelo etileno glicol, o qual atuaria tanto como solvente quanto 

como agente protetor. A importância da constatação de que o etileno glicol pode 

atuar como agente estabilizante está relacionada à facilidade de sua remoção da 

superfície das nanopartículas. O etileno glicol também pode ser removido por 
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lavagem do material ou por oxidação eletroquímica durante o uso do 

eletrocatalisador como anodo das células a combustível. Zhou et al. [46] prepararam 

eletrocatalisadores PtRu/C em água e etileno glicol, sem adição de agentes 

estabilizantes e avaliaram o tamanho e a distribuição das nanopartículas variando 

condições operacionais como a razão água/etileno glicol sugerindo que o tamanho 

das partículas pode ser controlado pela quantidade de água na solução inicial [46]. 

1.2.3 Método da Microemulsão 

Este método pode oferecer uma boa flexibilidade no controle simultâneo 

do tamanho e da composição de nanopartículas metálicas. Neste método a reação 

química é confinada dentro de uma microemulsão, a qual é composta por gotículas 

da ordem de nanômetros estabilizados por surfactantes. Estas gotículas atuam como 

um nanoreator, limitando o tamanho das nanopartículas formadas. A obtenção das 

nanopartículas é efetuada por meio da mistura e agitação de duas microemulsões, 

uma contendo os íons metálicos e a outra contendo o agente redutor. 

Após a etapa de redução, as nanopartículas formadas são protegidas 

contra aglomerações pelas moléculas de surfactante. Similarmente ao método 

coloidal onde são usados agentes protetores, as nanopartículas podem ser 

adsorvidas em um suporte poroso antes da remoção das moléculas de surfactante. 

Contudo, o método da microemulsão além de requerer o uso de moléculas de 

surfactantes de preço elevado, necessita também de etapas de lavagem ou de 

calcinação para a remoção dos surfactantes, o que pode não ser viável 

economicamente para preparação em grande escala [4, 25]. O método das 

microemulsões tem sido aplicado na preparação de nanopartículas bimetálicas de 

Pt-Co e Pt-Ru [25]. A composição final das nanopartículas bimetálicas pode ser 

facilmente controlada pela razão dos metais nas soluções precursoras [4, 25].  
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1.3 Métodos radiolíticos 

A interação da radiação, seja de partículas energeticamente carregadas 

(partículas alfa, elétrons) ou de fótons de alta energia (radiação gama, raios X) com 

as moléculas contidas em soluções utilizadas como alvos, é capaz de promover o 

deslocamento de núcleos ou distúrbios na eletrosfera que levam à excitação, 

ionização e transformações químicas nestas moléculas, dependendo da energia da 

radiação. Independente da radiação utilizada, a absorção da energia proveniente da 

radiação ionizante pelas moléculas contidas em uma amostra inicia uma seqüência 

de eventos que podem ser divididos em três estágios [47]: 

a) Físico – eventos que ocorrem entre 10-18 s e 10-15 s após a interação: a 

energia transferida provoca excitações moleculares e ionização. As 

espécies formadas são muito instáveis sofrendo reações secundarias 

tanto espontaneamente como por colisão com moléculas vizinhas. 

Durante a irradiação das moléculas de água, este estágio provoca a 

formação das espécies H2O
+ (ionização) e H2O* (excitação); 

b) Físico-químico: - eventos que ocorrem entre 10-14 e 10-11 s: onde 

acontece a formação de espécies secundárias reativas e radicais livres. 

Durante a irradiação das moléculas de água, neste estágio ocorre a 

decomposição das espécies formadas na etapa anterior, com a 

formação das espécies e
-
aq, 

.
H, 

.
OH, O2

-
, H3O

+; 

c) Químico – eventos que ocorrem de 10-10 s em diante; o sistema 

restabelece o equilíbrio térmico e as espécies reativas continuam a 

reagir entre si, com outras espécies vizinhas e qualquer outro soluto 

presente na solução. 

Os tipos de radiação ionizantes mais empregados em processos 

industriais são a radiação gama proveniente de fontes radioativas e feixe de elétrons 

provenientes de aceleradores de elétrons. O mecanismo de interação desses dois 
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tipos de radiação com a matéria é bastante semelhante. Com o feixe de elétrons, os 

elétrons incidentes, junto com os elétrons secundários gerados pela colisão 

daqueles com as moléculas da solução irradiadas dão origem a radicais livres, íons, 

íons radicais, produtos gasosos, entre outros. O bombardeamento dos materiais com 

radiação gama também dá origem a elétrons secundários que reagem igualmente 

aos elétrons secundários criados pelo feixe de elétrons [48]. 

As principais diferenças entre os raios gama provenientes de fontes 

radioativas e o feixe de elétrons oriundos de um acelerador industrial são o poder de 

penetração e a taxa de dose da radiação. A radiação gama apresenta um grande 

poder de penetração (dependendo da energia da radiação em questão), mas baixa 

taxa de dose (dependendo da atividade da fonte radioativa) enquanto que o feixe de 

elétrons tem menor penetração (dependendo da energia do feixe) e uma alta taxa de 

dose (dependendo da corrente do feixe). A penetração efetiva do feixe de elétrons é 

da ordem de 0,4 g cm-2 por MeV. Na água, cuja densidade é 1g cm-3, a penetração 

do feixe equivale a 0,4 cm por MeV [49, 50]. 

O rendimento radioquímico da radiação, representado pelo símbolo “G” 

mede a quantidade de moléculas produzidas ou decompostas para cada 100 eV de 

energia da radiação absorvida pela solução. Para conversão em unidades do SI, o 

valor do rendimento radiolítico deve ser multiplicado por 0,10364 para se obter o 

valor em µmol J-1 onde uma molécula por 100 eV (1,6x10-17 J) corresponde a 

1,0364x10-7 mol J-1, ou seja, G=2,7 significa que foram geradas 2,7 moléculas para 

cada 100 eV de energia absorvida pela solução o que corresponde a (2,7x0,10364) 

0,28 µmol J-1 [47]. 

A reação (38) apresenta os rendimentos das principais espécies formadas 

pela radiólise da água, em meio com pH neutro [51]: 

H2O +  
.
OH[2,7] + e

-
aq[2,6] + 

.
H[0,6] +

 H2O2[0,7] + H3O
+

[2,7] + H2[0,45]   (38) 
Feixe de elétrons 
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Onde o índice [X] representa o número médio de moléculas geradas para 

cada 100 eV de energia absorvida pela solução. 

A dose absorvida (D) é definida como sendo a quantidade de energia 

depositada pela radiação ionizante sobre o material num determinado volume, 

dividido pela massa contida neste volume: D = dE/dm. A unidade de dose absorvida 

no sistema internacional é J Kg-1 e seu nome restrito é Gray (Gy), onde  

1Gy = 1J Kg-1. 

A taxa de dose absorvida (
.

D ) é uma grandeza que define a unidade de 

dose absorvida pela unidade de tempo, ou seja, 
.

D =D/∆t. A unidade de taxa de dose 

absorvida no sistema internacional é o J Kg-1 s-1 ou o nome restrito de Gy s-1. 

A identificação das espécies moleculares e radicalares geradas pela 

radiólise de uma solução é feita por comparação de seus espectros de 

absorção/emissão com os valores característicos de cada espécie, geralmente na 

região do UV/visível. Para isto utiliza-se um espectrômetro de absorção óptica 

acoplado a um acelerador pulsante de partículas, onde se irradia a solução por 

curtos intervalos de tempo (10-9 a 10-6 s) e avalia-se o rendimento de cada espécie 

produzida pela irradiação. 

1.3.1 Radiação gama 

Os raios gama são radiações eletromagnéticas emitidas durante as 

transições nucleares. A radiação gama é emitida por um núcleo atômico excitado a 

fim de eliminar seu excesso de energia, buscando alcançar uma configuração mais 

estável. A radiação gama mais comum é proveniente do 60Co, que é um 

radionuclídeo muito utilizado na radioesterilização. Esse radionuclídeo é produzido, 

em reator nuclear, pela irradiação do Cobalto (absorvedor de prótons), que é, 

posteriormente, encapsulado em estrutura de aço para que não ocorra vazamento 

do material durante a sua utilização na instalação radioativa. É um emissor beta-

gama com meia-vida de 5,273 anos. Em seu espectro pode-se observar dois picos 
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de decaimento correspondentes à emissão gama, com energias de 1,172 MeV e 

1,332 MeV, apresentando uma energia média de 1,25 MeV. Possui poder de 

penetração alto e taxas de dose baixas [50]. 

1.3.2 Feixe de elétrons  

Os aceleradores de elétrons funcionam à base de eletricidade e 

produzem elétrons com alta energia cinética. Os elétrons são retirados de um 

filamento de tungstênio, aplicando-se a este uma tensão elevada. O campo elétrico 

vem diretamente dos eletrodos de alta voltagem, ou indiretamente por meio da 

oscilação de campos magnéticos (reatores de alta freqüência). A voltagem utilizada 

nos aceleradores de elétrons é da ordem de bilhões de volts e os elétrons 

produzidos atravessam uma janela de titânio sendo dirigidos em direção à amostra a 

ser irradiada [47, 52]. 

Qualquer que seja a fonte de irradiação, a penetração da radiação 

ionizante é inversamente proporcional à densidade do produto a ser irradiado. 

Sendo assim, a espessura e a densidade do material são fatores importantes. O 

poder de penetração do feixe de elétrons é menor que o da radiação gama. Por 

exemplo, na água (d= 1g cm-3), o poder de penetração de um feixe de elétrons com 

energia de 10 MeV é de 5 cm e com energia de 1,5 MeV o poder de penetração é, 

aproximadamente, 0,7 cm, enquanto que um irradiador gama, utilizando uma fonte 

de 60Co com energia média de 1,25 MeV, a penetração é de cerca de 50 cm [50]. 

A utilização do acelerador neste trabalho baseia-se na interação da 

radiação ionizante, gerada pelo acelerador, com a água e os componentes do meio 

reacional a ser irradiado (água, compostos orgânicos e espécies iônicas), com o 

objetivo de produzir espécies metálicas nanoestruturadas, estabilizadas e ancoradas 

em um suporte adequado. 
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1.3.3 Radiólise da água  

Quando moléculas de água são irradiadas (radiação gama ou feixe de 

elétrons) são produzidos, como produtos primários moléculas ionizadas (H2O
+) e 

excitadas (H2O
*) e elétrons livres. Esta excitação e/ou ionização provoca a ruptura 

das ligações químicas e a formação de espécies e radicais livres altamente reativos. 

A radiólise da água está aqui representada pelas reações (39 e 40) [47]: 

H2O  +    H2O
+  + −

e      (39) 

H2O  +    H2O*     (40) 

Os elétrons tornam-se hidratados, segundo a reação (41). 

−
e  + n.H2O → −

aq
e        (41) 

As espécies excitadas, podem sofrer tanto quebra homolítica quanto 

quebra heterolítica, formando rapidamente radicais hidroxila (
.
OH), radicais 

hidrogênio (
.
H), além de espécies iônicas (OH

- e H+) representadas nas reações (42 

e 43): 

H2O* →
.
OH + 

.
H       (42) 

H2O* → OH
-
+ H+       (43) 

As reações (44-57) representam algumas das possíveis reações entre as 

espécies produzidas pela decomposição das moléculas de água ionizadas e 

excitadas [47, 53].  

H2O + −

aq
e  → 

.
H + OH

-
       (44) 

Feixe de elétrons 

Feixe de elétrons 
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2 −

aq
e  + 2H2O → H2 + 2OH

-     (45) 

−

aqe  + 
.
H  → H2 + OH

-
       (46) 

−

aqe  + 
.
OH →  OH

-
      (47) 

−

aq
e  + H3O

+ →  
.
H + H2O      (48) 

−

aqe  + H2O2 →  2 
.
OH      (49) 

.
H + H2O2 →  

.
OH + H2O      (50) 

.
OH + H2O2 →  HO2

. 
+ H2O     (51) 

2 
.
H → H2       (52) 

.
H + 

.
OH  →  H2O      (53) 
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.
OH  →  H2O2      (54) 

.
OH + H2O2 →  H2O + HO2     (55) 

2 HO2 →  H2O2 + O2       (56) 

H3O
+ + OH

-
 →  2 H2O      (57) 

Estas espécies radiolíticas são altamente reativas apresentando um 

tempo de vida menor que 10-7 s, sendo que as principais espécies são o 
.
OH 

(poderoso agente oxidante – potencial de redução=2,76 V em pH neutro), o −

aqe  

(poderoso agente redutor - potencial de redução= -2,9 V em pH neutro), o 
.
H 
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(potencial de redução= -2,3 V em pH neutro), o H2O2 (potencial de redução= 1,78 V) 

[47, 54]. 

1.3.4 Preparação de nanopartículas metálicas utilizando processos radiolíticos 

Atualmente, tecnologias baseadas em radiação são usadas na produção 

de nanomateriais catalíticos onde a conjunção entre as altas energias envolvidas, a 

escolha dos reagentes adequados e a elaboração de métodos eficientes de preparo 

podem induzir a formação de partículas metálicas com tamanho e forma adequados 

a cada aplicação. Neste contexto, podem-se preparar pequenos aglomerados 

metálicos com boas propriedades catalíticas. A técnica de redução radiolítica de íons 

metálicos em meio aquoso é um dos métodos importantes de produção de 

agrupamentos metálicos homogeneamente dispersos. A síntese por radiação tem 

sido estudada para a produção de partículas metálicas nanoestruturadas de Cu, Ag, 

Au, Pt por vários pesquisadores [45, 53, 54, 55] utilizando sais dos respectivos 

metais para uso como material catalítico em células a combustível e em vários 

outros processos industriais (fotoluminescência, fotoelétrico, solar, entre outros). 

Nestes estudos uma solução de sais metálicos contida em um meio reacional é 

exposta à radiação e as espécies reativas, geradas pela radiólise, reduzem 

quimicamente os íons metálicos. A escolha do solvente, do material suporte e das 

condições de preparo pode levar à produção de nanopartículas metálicas com 

características apropriadas para determinadas aplicações.  

Os primeiros produtos da redução dos íons metálicos são átomos com 

estados de valência não usuais que sofrerão futuras reduções e finalmente se 

aglomeram formando as partículas metálicas. Nesta fase de crescimento das 

partículas metálicas podem ser usados vários artifícios para limitar o tamanho de 

partícula, os mais utilizados são o uso de um suporte rico em espécies eletricamente 

ativas e o uso de agentes dispersantes como o PVA (álcool polivinílico) ou o PAA 

(ácido poliacrílico) ou ainda o uso de ligantes como o CO (monóxido de carbono) e a 

PPh3 (fosfina), como agente limitante do tamanho de partícula.  
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Le Gratiet et al. [56] relatam a produção de nanopartículas de platina 

estabilizadas por ligantes e de platina coloidal por meio de métodos radiolíticos. 

Estas nanopartículas foram preparadas variando a razão atômica [CO]:[Pt] e 

posteriormente foram preparados eletrocatalisadores de platina suportada por meio 

da impregnação de colóides de platina. As nanopartículas também foram 

caracterizadas por técnicas eletroquímicas e microscópicas. 

Belloni et al.[57] prepararam eletrocatalisadores utilizando processos 

radiolíticos. No trabalho foram utilizados sais de platina e rutênio dissolvidos em uma 

mistura água/2-propanol sob atmosfera de CO (monóxido de carbono). A solução 

resultante foi submetida à radiação gama e ao feixe de elétrons, levando à formação 

de nanopartículas metálicas bastante homogêneas, as quais eram estabilizadas pelo 

monóxido de carbono. Após este procedimento, as nanopartículas obtidas foram 

impregnadas no suporte de carbono. Os autores relatam que os eletrocatalisadores 

preparados desta forma apresentaram nanopartículas metálicas na faixa de 2 a 3 nm 

e que o tamanho de partícula independe da carga de metal no eletrocatalisador e da 

área do suporte, o que foi observado mesmo com cargas de até 60% de metais. 

Taguchi et al. [58] utilizaram radiação gama e feixe de elétrons para 

sintetizar nanopartículas bimetálicas Au-Pd em solução. Os autores concluem que 

tanto o tamanho quanto a estrutura das partículas dependem da taxa de dose da 

radiação. Sendo que em baixas taxas de dose, a redução dos íons segue um 

processo sucessivo onde os íons Au+3 são reduzidos primeiro, seguida pela redução 

dos íons Pd+2 formando estruturas core-shell (Au-core e Pd-shell) com maior 

tamanho de cristalitos. Em altas taxas de dose as partículas formadas são menores 

e apresentam uma estrutura Au-Pd mista. 

Remita et al. [59] relataram a mesma tendência na síntese das 

nanopartículas de Au-Pd preparadas usando radiação gama e feixe de elétrons. Os 

autores afirmaram que a baixas taxas de dose como na radiação gama, são 

formados aglomerados de nanopartículas segregadas (core-shell) devido à 
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transferência de elétrons intermetais com os átomos de Pd nascentes transferindo 

elétrons para os íons Au+3, Au+2 e Au+1. Os íons de Au+3 são reduzidos 

primeiramente, formando o núcleo das partículas e os íons de Pd+2 são finalmente 

reduzidos na superfície dos aglomerados de Au, quando todos os íons Au+3, Au+2 e 

Au+1 tiverem sido reduzidos. Em altas taxas de dose como na irradiação por feixe de 

elétrons são gerados uma grande quantidade tanto de agentes redutores quanto de 

radicais proporcionando uma súbita redução dos íons, mais rápida que a possível 

transferência de elétrons intermetais, formando-se nanopartículas Au-Pd na forma 

de ligas.  

Treguer et al. [60] também estudaram o efeito da taxa de dose na síntese 

radiolítica de aglomerados bimetálicos de Au-Ag. As amostras foram irradiadas com 

radiação gama (baixa taxa de dose) e com feixe de elétrons (altas taxas de dose). 

Foi observado que a baixas taxas de dose os átomos de Ag reduzidos também 

transferem elétrons para os íons Au+3, Au+2 e Au+1 (livres ou na superfície dos 

aglomerados). Sendo assim, a redução dos íons Ag+1 só ocorre depois que todos os 

íons Au+3 forem reduzidos, formando agregados de ouro coberto com prata. Os 

autores salientam a importância da taxa de dose na competição entre o processo de 

redução e coalescência e o processo de transferência de elétrons intermetais. 

Concluíram também que a agregação ou segregação dos metais são controladas 

pela velocidade de redução, ou seja, uma redução rápida de todos os íons evita que 

se estabeleça o equilíbrio redox através da transferência de elétrons dos metais 

menos nobres para os mais nobres. 

Salah et al. [45] estudaram a criação de sítios ativos (funcionalização) em 

nanotubos de carbono com radiação gama. Foram criados sítios ativos superficiais 

nos nanotubos de carbono sem o uso de qualquer tratamento químico e neles foram 

ancoradas nanopartículas de ouro. Segundo os autores, este método minimiza os 

defeitos indesejáveis e a grafitização dos nanotubos de carbono comum em outros 

tratamentos químicos. Concluíram também ser possível a ancoragem de quaisquer 
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nanopartículas metálicas nestes grupos funcionais, para uso em diferentes 

aplicações.  

Wang et al. [54] estudaram a síntese de nanopartículas de platina 

suportadas em nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWNT do inglês 

Multiples Walls Nano Tubes) para uso em células a combustível, utilizando uma 

fonte de radiação gama com taxa de dose de 2 kGy h-1 e obtiveram nanopartículas 

de Pt puras e estáveis, de tamanho e formas uniformes, bem dispersas sobre o 

suporte de MWNT. Os pesquisadores utilizaram o álcool 2-propanol como agentes 

capturadores das espécies oxidantes geradas pela radiólise da água e sal de sódio 

sulfonado como surfactante. Os testes realizados em células do tipo PEM mostraram 

alta atividade catalítica do material obtido. Os resultados sugeriram que os métodos 

radiolíticos são promissores no preparo de eletrocatalisadores para aplicações em 

células a combustível. 

Na síntese radiolítica realizada para a obtenção de nanopartículas 

metálicas em solução, o 2-propanol foi o álcool mais utilizado [53, 54, 60, 61, 62, 63, 

64] atuando como capturador de espécies oxidantes e gerador de espécies 

redutoras. O etileno glicol foi utilizado neste trabalho devido à existência de relatos 

na literatura de seu efeito estabilizante do tamanho de partículas [46, 65, 66, 67]. Tal 

característica mostrou-se conveniente para esta metodologia pois busca-se a 

obtenção de partículas de tamanho reduzido sem o uso de agentes protetores e 

estabilizantes de difícil remoção. Os resultados obtidos em [66, 67] comprovaram a 

propriedade estabilizante do tamanho de partículas exercida pelo etileno glicol, em 

relação ao 2-propanol, pois o meio reacional água/EG produziu partículas de menor 

tamanho que o meio reacional água/2-propanol. 

Silva et. al. [6] estudaram a preparação de eletrocatalisadores PtRu/C, 

para uso em células a combustível alimentadas diretamente a metanol (DMFC), 

submetendo soluções água/2-propanol e água/EG contendo os íons metálicos e o 

suporte de carbono à radiação gama advinda de fonte 60Co com taxa de dose de 
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0,51 kGy h-1. As amostras foram irradiadas em água/2-propanol tendo sido obtidos 

eletrocatalisadores PtRu/C que analisados por DRX apresentaram estrutura cúbica 

de face centrada (cfc), característica de ligas PtRu e uma fase segregada de Ru 

metálico, sendo que o tamanho de cristalitos ficou entre 3,0 e 5,0 nm e razões 

atômicas Pt:Ru finais iguais às razões atômicas de partida. As amostras irradiadas 

em água/EG produziram eletrocatalisadores PtRu/C com estrutura cfc sem a 

presença de fases segregadas de Ru, porém parte do Ru não foi reduzido. O 

tamanho das nanopartículas formadas foi estimado entre 2,5 e 3,0 nm, a redução do 

tamanho de cristalito em relação ao meio anterior foi atribuída ao efeito estabilizante 

do etileno glicol. A razão atômica Pt:Ru final dos eletrocatalisadores obtidos neste 

meio foi de, aproximadamente, 80:20, diferente da razão atômica inicial que era de 

50:50, tal fato foi atribuído à formação de espécies de Ru bastante estáveis no meio 

reacional. Assim, os eletrocatalisadores obtidos por irradiação gama, neste meio 

reacional (água/EG), testados por voltametria cíclica, apresentaram maior atividade 

na oxidação eletroquímica do metanol que os eletrocatalisadores preparados no 

meio reacional água/2-propanol. 
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2 OBJETIVOS 

Neste trabalho foi estudada a preparação de eletrocatalisadores PtRu/C e 

PtSn/C (nanopartículas metálicas de platina-rutênio e platina-estanho suportadas em 

carbono), utilizando a energia do feixe de elétrons (alta taxa de dose). Esta técnica 

permitiu o desenvolvimento de um método simplificado de preparação de 

nanopartículas bimetálicas suportadas em carbono em uma única etapa e com um 

menor tempo de síntese. Buscou-se melhorar a atividade destes eletrocatalisadores 

na oxidação eletroquímica de metanol e etanol preparando nanopartículas 

homogeneamente distribuídas sobre o suporte de carbono. 

A originalidade do trabalho está no uso do feixe de elétrons para a 

preparação de nanopartículas bimetálicas de PtRu e PtSn suportadas em carbono, 

visto que até o momento, não se encontra na literatura estudos sobre o uso do feixe 

de elétrons na preparação destes eletrocatalisadores para células a combustível. 
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3 EXPERIMENTAL 

3.1 Preparação dos eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C 

Foram utilizados ácido cloro platínico (H2PtCl6.6H2O- Aldrich Chemical 

Company, Inc.), cloreto de rutênio hidratado (RuCl3.1,5H2O – Aldrich Chemical 

Company, Inc.) e cloreto de estanho hidratado (SnCl2.2H2O - Aldrich Chemical 

Company, Inc.) como fontes de íons metálicos, os alcoóis 2-propanol e etileno glicol 

(Aldrich Chemical Company, Inc.) como solventes e capturadores de radicais 

hidroxila e Carbon Vulcan® XC72R (Cabot Corporation) de alta área superficial 

(aproximadamente 230 m2 g-1) como suportes das nanopartículas metálicas 

produzidas. Os sais metálicos e o suporte de carbono foram adicionados a uma 

solução água/álcool. A mistura resultante foi colocada no sistema de ultrasom por 5 

min para melhorar a dispersão do suporte de carbono e, posteriormente, saturada 

em atmosfera de argônio por 10 min. Após esta fase de preparação, o meio 

reacional foi irradiado, sob agitação, em um acelerador de elétrons com energia de 

1,5 MeV e densidade de elétrons de 1,797x1015 elétrons por cm2 (Dynamitron - 

Radiation Dynamics Inc. – CTR-IPEN-CNEN/SP). Após a irradiação o meio reacional 

foi filtrado e a parte sólida (eletrocatalisadores PtRu/C ou PtSn/C) foi lavada com 2 

litros de água e seca a 70 oC por 2 h.  

No estudo da deposição sucessiva dos metais, para a deposição do 

rutênio sobre a platina foi utilizado um meio reacional contendo 50 mL de uma 

solução com razão volumétrica água/EG de 25/75, 160 mg de carbono  

Vulcan® XC72R e ácido cloroplatínico com uma quantidade em massa de 13,2% de 
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metal (Pt) em relação à massa de carbono. O meio reacional foi irradiado, do qual se 

retirou o eletrocatalisador Pt/C. A este eletrocatalisador Pt/C) foi acrescido cloreto de 

rutênio em quantidade suficiente para acrescentar mais 6,8% em massa de metal 

(Ru) ao meio reacional, novamente foram acrescidos água e EG e irradiada com o 

objetivo de depositar o Ru sobre o Pt/C e obter o eletrocatalisador PtRu/C (1Pt +2Ru 

com 20% em massa de metais). Numa etapa posterior foi feita a deposição da Pt 

sobre o Ru irradiando-se primeiramente 6,8% de Ru onde se obteve o 

eletrocatalisador Ru/C e depois feita a deposição de 13,8% em massa de Pt sobre o 

Ru/C onde se obteve o eletrocatalisador PtRu/C (1Ru + 2Pt – com 20% em massa 

de metais).  

Como parâmetros do processo de preparação foram estudados o tempo 

de irradiação, a dose total recebida (kGy – onde 1Gy=1J Kg-1 do material irradiado), 

a taxa de dose (kGy s-1), a razão água/álcool (v/v) e a razão atômica Pt:Ru e Pt:Sn. 

Na FIG. 6 apresenta-se uma visão geral do aparato montado para a 

irradiação das amostras no acelerador de elétrons (CTR-IPEN-CNEN/SP), com 

destaque para o agitador magnético onde é colocado o béquer contendo o meio 

reacional a ser irradiado. 
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(a)                                                       (b) 

FIGURA 6. Visão geral do acelerador de elétrons utilizado na irradiação das 
amostras. (a) Janela do acelerador de elétrons do Centro de Tecnologia das 
Radiações IPEN/CNEN-SP; (b) Meio reacional sendo irradiado sob agitação. 

3.2 Caracterização físico-química dos eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C 

Os eletrocatalisadores foram caracterizados por Difração de Raios X 

(DRX) para verificar as fases existentes e estimar o tamanho de cristalito. As 

análises por difração de raios X (DRX) foram realizadas em um difratômetro marca 

Rigaku, modelo Miniflex II usando uma fonte de radiação CuKα (λ=1,54056 Ǻ), na 

modalidade passo com 2θ variando entre 20º e 90º usando um incremento de 0,05o 

a cada 2 s de contagem. Fixou-se a voltagem de saída do tubo em 30 kV e a 

corrente em 15 mA. Os difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores bimetálicos 

PtRu/C preparados neste trabalho foram comparados com os difratogramas dos 

eletrocatalisadores PtRu/C de razão atômica Pt:Ru igual a 50:50 comercial E-TEK 

enquanto que os difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores bimetálicos 

PtSn/C foram comparados com os difratogramas do eletrocatalisador da liga 

comercial PtSn/C de razão atômica Pt:Sn igual a 75:25 da BASF. O tamanho médio 

de cristalito foi estimado usando a equação de Scherrer [25, 68]  

A determinação das razões atômicas Pt:Ru e Pt:Sn das nanopartículas 

formadas foi realizada por  energia dispersiva de raios X (EDX). Para tal foi utilizado 
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um microscópio eletrônico de varredura Phillips XL30 com um feixe de elétrons de 

20 keV equipado com um micro-analisador EDAX DX-4. 

As termogravimetrias (TG) foram realizadas em um equipamento 

SETARAM TG/DTA LabSysTM. As amostras são aquecidas em um cadinho de 

alumina, com a temperatura variando entre a temperatura ambiente e 800 ºC com 

taxa de aquecimento de 5 °C min-1 em atmosfera de ar sintético a um fluxo de 30 mL 

min-1. Da curva registrada durante a análise foi subtraído o branco obtido com o 

aquecimento do cadinho vazio nas mesmas condições experimentais. A 

termogravimetria possibilita avaliar a carga metálica presente no catalisador após a 

queima do carbono usado como suporte das partículas metálicas. [69]. 

As espectroscopias Mössbauer foram obtidas em um espectroscópio 

Mössbauer de transmissão CMTE modelo MA250 com uma fonte 57Co/Rh, à 

temperatura ambiente. 

3.3 Caracterização eletroquímica e avaliação eletrocatalítica dos 

eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C 

Os eletrocatalisadores produzidos também foram avaliados na oxidação 

eletroquímica de metanol e de etanol por técnicas eletroquímicas por meio de um 

potenciostato/galvanostato Microquímica modelo MQP01 acoplado a um 

computador, usando a técnica do eletrodo de camada fina porosa [12,13]. A célula 

eletroquímica utilizada nestes experimentos foi uma célula convencional de um 

compartimento com o corpo confeccionado em vidro pirex. Esta célula possui uma 

tampa confeccionada em Teflon®, com orifícios para o eletrodo de referência, 

eletrodo de trabalho, contra-eletrodo e mangueira para fluxo de gases. O eletrodo de 

referência utilizado foi o eletrodo reversível de hidrogênio (ERH), o contra eletrodo 

constitui-se de uma placa de platina platinizada soldada a um fio de platina [70]. 

Nesta técnica, os perfis voltamétricos dos diferentes eletrocatalisadores 

são obtidos em uma célula eletroquímica de um compartimento, contendo um 
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eletrodo de referência de hidrogênio (ERH) e um contra-eletrodo de platina 

platinizado e um eletrodo de trabalho, onde são aplicados diversos potenciais e 

traçados os voltamogramas I x V (Corrente em função do Potencial), com uma 

velocidade de varredura do potencial de 10 mV s-1. Esta avaliação foi realizada à 

temperatura ambiente utilizando soluções 1,0 mol L-1 de metanol e 1,0 mol L-1 de 

etanol em 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturadas com nitrogênio. Nestes experimentos os 

valores de corrente (I) estão expressos em Ampères e normalizados por grama de 

platina (A gPt
-1). A quantidade de platina é calculada considerando a massa de 

eletrocatalisador presente no eletrodo de trabalho multiplicada por sua porcentagem 

de platina. Os eletrocatalisadores PtRu/C E-TEK (20% massa, razão atômica Pt:Ru 

de 50:50, Lote #B0011117) e PtSn/C BASF (20% massa, razão atômica Pt:Sn de 

75:25, Lote F0930203) foram utilizados para comparação por serem considerados 

referência em termos de desempenho na oxidação de misturas H2/CO e na oxidação 

direta de metanol e etanol, respectivamente [5, 22]. 

Na FIG. 7 mostra-se um esquema simplificado desta célula com seus 

principais componentes. 
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FIGURA 7. Esquema simplificado da célula eletroquímica utilizada nos ensaios 
de oxidação eletroquímica do metanol e do etanol [30]. 

Para a confecção do eletrodo contendo a camada fina porosa, um cilindro 

de grafite pirolítico (0,36 cm2) foi moldado em Teflon® de maneira que possa ser 

acoplado a um suporte especialmente construído para se adaptar ao sistema de 

eletrodo de disco rotatório. No cilindro de grafite foi feita uma cavidade (0,3 mm de 

profundidade) para a colocação da camada ativa do eletrocatalisador disperso. 

Na FIG. 8 mostra-se um esquema simplificado do eletrodo de camada fina 

porosa. 
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FIGURA 8. Diagrama do eletrodo de disco rotatório com camada fina 
porosa [30]. 

O eletrodo de camada fina porosa foi preparado pela adição de 20 mg do 

eletrocatalisador e 3 gotas de solução de Teflon® em 50 mL de água. O meio 

reacional resultante foi colocado em um sistema de ultrasom por 10 min sob 

agitação. Após este período o meio reacional foi filtrado em um filtro Millipore 

HAWP04700. O material contendo o eletrocatalisador ainda úmido foi retirado do 

filtro com o auxílio de uma espátula e colocado sobre a cavidade do eletrodo (0,30 

mm de profundidade e 0,36 cm2 de área), sob pressão, procurando deixar a 

superfície mais homogênea possível. A quantidade de eletrocatalisador no eletrodo 

de trabalho foi determinada com precisão de 0,0001 g. 
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3.4 Testes nas células a combustível unitárias 

As medidas em células unitárias foram realizadas em células de 5 cm2 

(Electrocell) com placas bipolares com canais de fluxo padrão serpentina. As curvas 

de polarização utilizadas para medir o desempenho dos eletrocatalisadores foram 

obtidas galvanostaticamente. A célula foi alimentada no lado do anodo com metanol 

e etanol numa concentração de 2 mol L-1 e fluxo de 1 mL min-1, à temperatura 

ambiente. O catodo foi alimentado com oxigênio saturado com água ultra-pura 

 (>15 MΩ, Millipore) a 80 ºC. A temperatura da célula foi de 75 ºC. Antes da 

aquisição dos dados, a célula foi ativada e estabilizada alimentando hidrogênio 

umidificado no anodo por 2 h em potencial de 600 mV.  

3.4.1 Tratamento das membranas para confecção dos MEA’s 

O procedimento estabelecido pelo grupo para o tratamento da membrana 

(eletrólito) tem a finalidade de efetuar uma limpeza e remover possíveis 

contaminantes orgânicos ou inorgânicos das membranas (eletrólitos) utilizadas nos 

testes em células a combustível. Neste procedimento as membranas Nafion® 117 

(Dupont) com espessura de 180 µm são tratadas em água ultrapura a 80 °C por uma 

hora, em seguida são mergulhadas em peróxido de hidrogênio 3% a 80 °C por uma 

hora. Novamente as membranas são mergulhadas em água ultrapura a 80 °C por 

uma hora por três ciclos seguidos. Segue-se então uma lavagem com ácido sulfúrico 

0,5 mol L-1 por uma hora a 80 °C. Por fim, efetuam-se 3 lavagens com água ultrapura 

a 80 °C por uma hora cada lavagem. Após o tratamento, as membranas são 

guardadas imersas em água deionizada em frasco de vidro. 

3.4.2 Preparação dos eletrodos  

A preparação dos eletrodos de difusão gasosa para uso nas células a 

combustível unitárias foi realizada acoplando, por prensagem a quente, uma camada 

difusora de tecido de carbono teflonado (carbon cloth) pintada com uma tinta 

catalítica, a cada lado da membrana de Nafion 117. 
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A tinta catalítica foi preparada pela deposição de uma mistura contendo o 

eletrocatalisador, álcool 2-propanol (solvente) e solução de Nafion® sobre um dos 

lados do tecido de carbono teflonado. Durante o preparo desta mistura, o solvente é 

deixado para evaporar lentamente, até que o material fique seco. Depois de seco, o 

material é diluído em 2-propanol até adquirir a consistência de uma tinta, que é 

aplicada no tecido teflonado por pincelagem. Após a pintura, o eletrodo é colocado 

na estufa a 75 ºC por 2 h para secagem.  

Na preparação da camada catalítica do anodo foram utilizados os 

eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C preparados por síntese radiolítica. Também 

foram preparados camadas catalíticas para o anodo com eletrocatalisadores PtRu/C 

50:50 (Lote #B0011117 - E-TEK com 20% em massa de metais) e PtSn/C 75:25 

(Lote #F0930203 - BASF com 20% em massa de metais) para serem utilizados 

como referência e comparação das atividades. A carga total de Pt na camada 

catalítica do anodo foi de 1,0 mg cm-2.  

Para o catodo foi utilizado o eletrocatalisador Pt/C 20% em massa de  

platina (E-TEK), a tinta catalítica foi preparada com água destilada, negro de fumo, 

Nafion e o eletrocatalisador. Antes de ser aplicada, a mistura fica agitando por  

12 h. O catodo foi preparado por pintura spray com aerógrafo (Aeroart® – Modelo 

Aerographis) com carga total de platina de 1,0 mg cm-2. Depois de pintada, a 

camada catalítica foi seca a 75 ºC por 2 h.  

Assume-se que a natureza da parte hidrofóbica do Nafion contido na 

tinta catalítica transforme a água produzida, durante a operação da célula, em gotas 

que são repelidas da camada catalítica sendo retiradas da célula pelos canais de 

fluxo de gás. 

3.4.3 Preparação dos MEA´s 

Os conjuntos membrana-eletrodos (área geométrica de 5,0 cm2) foram 

preparados por meio da prensagem a quente (Prensa hidráulica - Marconi – MA 098) 
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do anodo e do catodo, um em cada lado da membrana, a uma temperatura de  

125 °C e pressão de 1000 kgf cm-2 durante 2 min (FIG. 9a). O processo de 

prensagem tem por finalidade melhorar o contato elétrico entre a membrana e a 

camada catalítica. O MEA foi prensado entre duas molduras de fibra de vidro 

vazadas, uma de cada lado do MEA, com as mesmas dimensões da célula, 

deixando exposta a camada catalítica (FIG. 9a). Esta moldura tem a função de evitar 

vazamento dos gases e amenizar a pressão na camada catalítica. 

                        

                        a                                                                          b 

FIGURA 9. MEA entre as molduras de teflon (a) e Conjunto eletrodos-
membrana - MEA (b). 

3.4.4 Montagem da célula a combustível 

Os MEA’s preparados foram colocados entre duas placas de grafite 

condutoras eletrônicas que possuem canais para condução do fluxo de gás (FIG. 

10). O acoplamento dos eletrodos à membrana, produzindo os MEA´s, é realizado 

por prensagem à quente (FIG. 11). Todo este conjunto é colocado entre duas placas 

metálicas e firmemente fixado por parafusos. As placas metálicas são acopladas a 

dois terminais para a condução dos elétrons, coletados pelas placas de carbono, do 

anodo para o catodo, passando por um circuito externo. Após o fechamento deste 

conjunto a célula foi utilizada para a obtenção das curvas de polarização. 
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                                  (a)                                                             (b)  

FIGURA 10. Placa condutora de carbono com destaque para os canais de 
condução de gás tipo serpentina (a) e para os espaçadores (MEA+Vedação) 
(b). 

 

 

FIGURA 11. Prensa utilizada na prensagem dos MEA’s. 

3.4.5 Determinação das curvas de polarização 

Os eletrocatalisadores preparados foram utilizados na confecção de 

MEA´s com área eletródica de 5 cm2 e testados como anodo em células a 

combustível DMFC e DEFC unitárias, nas condições de trabalho estabelecidas pelo 

grupo, onde seus desempenhos foram avaliados por meio da variação da corrente, 

entre os valores mínimos e máximos, anotados seus respectivos potenciais e 
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traçadas as respectivas curvas de polarização que caracterizam uma célula a 

combustível e medem seu desempenho. Esta curva tem por finalidade avaliar 

quantitativamente a potência gerada e a estabilidade dos eletrocatalisadores 

produzidos.  

As estações de testes (FIG. 12) alocadas no Centro de Célula a 

Combustível e Hidrogênio (CCCH) do IPEN-CNEN/SP possuem painéis com 

controladores e indicadores de temperatura, pressão e vazão, sistemas de 

umidificação para os gases reagentes e uma carga dinâmica.  

 

FIGURA 12. Estação de testes utilizada na alimentação das células e nas 
medidas de potencial e corrente para o levantamento das curvas de 
polarização. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/etileno glicol (EG) 

Inicialmente a preparação dos eletrocatalisadores PtRu/C utilizando feixe 

de elétrons foi realizada no meio reacional água/EG. Como já comentado [6], os 

materiais preparados em água/EG utilizando radiação gama apresentaram melhor 

atividade eletrocatalítica para a oxidação eletroquímica do metanol que os materiais 

preparados em água/2-propanol (o meio reacional comumente utilizado). Por outro 

lado, na preparação em água/EG não foi possível a redução química de parte dos 

íons Ru(III) adicionados à solução. Assim, nestas sínteses pretende-se avaliar o 

efeito do uso do feixe de elétrons (taxa de dose alta) na preparação dos 

eletrocatalisadores PtRu/C no meio reacional água/EG. 

Semelhante ao que ocorre com a irradiação gama [6], misturas aquosas, 

quando submetidas à irradiação com feixe de elétrons sofrem excitação e ionização 

das moléculas de água, formando as espécies mostradas na reação (58) [57]. 

H2O +    −

aqe ; H+; 
.
H; H2; 

.
OH; H2O2    (58) 

Os elétrons aquosos, −

aqe , e as espécies 
.
H (radical hidrogênio), nas 

condições estudadas, são fortes agentes redutores e reduzem os íons metálicos, M+, 

ao estado de valência zero, M0, (Reações 59 e 60): 

Feixe de elétrons 
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M+ + −

aqe  → M0       (59) 

M+ + 
.
H → M0 + H+       (60) 

Similarmente, para íons multivalentes, no caso Pt(IV) e Ru (III), a redução 

ocorre em múltiplas etapas. Por outro lado, os radicais 
.
OH são capazes de oxidar 

os íons ou átomos recém formados para estados de oxidação mais altos e assim 

contrabalançar as reações de redução (Eq. 59 e 60). Assim, adiciona-se à solução 

capturadores de radicais 
.
OH, como o etileno glicol (EG), o qual reage com estes 

radicais levando a formação de radicais (Eq. 61) que são capazes de reduzir os íons 

metálicos contidos no meio reacional (Eq. 62) [66].  

(CH
2
OH)

2 
+ .OH → HOH

2
CĊHOH + H

2
O    (61)  

M+
 
+ HOH

2
CĊHOH → M0 + OH

2
CCOH + H+    (62)  

Nas condições de preparação utilizadas, os átomos metálicos formados 

nestas reações se aglomeram ocasionando a formação das nanopartículas 

metálicas PtRu suportadas em carbono (Eq. 63) [57]. 

M0 + M0 → 2 M0 → aglomeração → nanopartículas metálicas  (63) 

Antes do início das irradiações foram estabelecidos alguns parâmetros do 

acelerador que seriam utilizados durante as irradiações, entre eles, destacam-se: 

a) Tensão máxima no acelerador, aproximadamente 1800 V, que produz 

um feixe de elétrons com energia máxima de 1,5 MeV, associada à penetração 

máxima do feixe no material (na água, aproximadamente 0,7 cm); 

b) Corrente do feixe, associada à taxa de dose do acelerador, variando 

entre 0,4 e 8,0 mA, que corresponde a uma taxa de dose entre 1,6 e 32,0 kGy s-1  

(1 Gy = 1 J Kg-1 de material irradiado), respectivamente; 
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c) Largura do Feixe fixada em 89 cm, também associado à taxa de dose, 

uma vez que o estreitamento desta largura pode concentrar o feixe e provocar um 

aumento na taxa de dose. 

Foram preparados eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG variando os 

seguintes parâmetros: o tempo de irradiação, a razão volumétrica água/EG, a taxa 

de dose e a razão atômica Pt:Ru. Também foram preparados eletrocatalisadores 

PtRu/C por deposição sucessiva dos metais (em duas etapas). 

4.1.1 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG variando o tempo 

de irradiação  

Inicialmente foram irradiadas misturas contendo cloreto de rutênio, ácido 

cloroplatínico e o suporte de carbono no meio reacional água/EG (PtRu/C – 20% em 

massa de metais e razão atômica Pt:Ru de 50:50) com razão volumétrica água/EG 

de 25/75, corrente mínima do feixe (0,4 mA=1,6 kGy s-1) e com tempos de irradiação 

de 1,5, 2,5 e 4,5 min, com a finalidade de se obter eletrocatalisadores PtRu/C. 

Na TAB. 1 são apresentados o tamanho de cristalito, a razão atômica 

Pt:Ru obtida e a coloração do meio reacional dos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em água/EG, variando o tempo de irradiação.  

TABELA 1. Influência do tempo de irradiação na preparação de 
eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG. 

Tempo de 
irradiação 

(min) 

Coloração 
do meio 
reacional 

Razão 
Atômica 

(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 

Dose total 
de radiação 

(kGy) 
1,5  Marrom 

claro 
83:17 <2,0 144 

2,5  Marrom 
claro 

83:17 <2,0 240 

4,5  Marrom 
claro 

85:15 <2,0 432 
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Após a separação dos eletrocatalisadores por filtração, todas as soluções 

apresentaram uma tonalidade marrom, independente do tempo de irradiação. Os 

testes qualitativos com KI não detectaram a presença de íons de platina em 

nenhuma das soluções, indicando que todos os íons Pt(IV) foram reduzidos. Assim, 

a cor marrom do meio reacional sugere a presença de espécies de Ru em solução. 

As razões atômicas Pt:Ru, obtidas por EDX, em todos os casos ficaram 

próximas a 80:20, diferentes das razões atômicas nominais, o que sugere mais uma 

vez que apenas a redução dos íons Pt(IV) ocorreram totalmente, enquanto que parte 

dos íons Ru(III) e/ou espécies de Ru permaneceram em solução. Os materiais 

analisados apresentaram tamanhos de cristalito, estimados pela equação de 

Scherrer, menores que 2,0 nm. 

Na FIG. 13 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C, preparados em água/EG variando o tempo de irradiação.  
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FIGURA 13. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando o tempo de irradiação. 



 

81 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25° refere-se ao plano 

(002) da estrutura hexagonal do suporte de carbono Vulcan® XC72R e está presente 

em todos os difratogramas. Os picos que aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 

47º, 67º, 82º e 87º, também estão presentes em todos os difratogramas e são 

associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente, 

característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina e suas ligas [25].  

Na FIG. 14 são apresentados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

obtidos em água/EG com diferentes tempos de irradiação e, para efeito de 

comparação, acrescentou-se o VC do eletrocatalisador comercial da E-TEK.  
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FIGURA 14. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando o tempo de irradiação, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 

com diferentes tempos de irradiação apresentaram a região de adsorção/dessorção 

de hidrogênio (0,05 – 0,4 V vs. ERH) pouco definida e um pequeno alargamento na 

região da dupla camada (0,4 – 0,8 V vs. ERH). Tal perfil é característico de 
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voltamogramas de eletrocatalisadores PtRu/C com superfície mais rica em platina 

que em rutênio (razão atômica Pt:Ru de 80:20). O eletrocatalisador da E-TEK (razão 

atômica Pt:Ru de 50:50), apresenta a região de adsorção/dessorção de hidrogênio 

menos definida e um maior alargamento na região da dupla camada em relação aos 

eletrocatalisadores anteriores, características de eletrocatalisadores Pt:Ru com 

razão atômica aproximada de 50:50 [71]. 

Portanto, pode-se inferir que a melhor definição dos picos de adsorção na 

região do hidrogênio (0,05 – 0,4 V vs. ERH) deve-se a uma superfície catalítica mais 

rica em platina que em rutênio, uma vez que a platina é a responsável pela adsorção 

dissociativa tanto do hidrogênio quanto do metanol, nas condições estudadas. O 

estreitamento da área do voltamograma na região da dupla camada (0,3 – 0,8 V vs. 

ERH), em relação ao eletrocatalisador da E-TEK, pode ser conseqüência de uma 

menor quantidade de oxihidróxidos, devido a uma menor quantidade de rutênio na 

superfície. 

Na FIG. 15 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em água/EG com diferentes tempos de irradiação e, para efeito 

de comparação, acrescentou-se o VC do eletrocatalisador comercial da E-TEK.  
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FIGURA 15. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando o tempo de irradiação, na presença de 
metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos obtidos na 

presença de metanol dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados com diferentes 

tempos de irradiação, apresentaram perfis voltamétricos semelhantes com uma 

melhora na corrente gerada pelo eletrocatalisador preparado com tempo de 

irradiação de 4,5 min apenas na região de maiores potenciais. Na região de 

interesse das células a combustível DMFC (0,3 - 0,5 V vs. ERH) todos apresentaram 

praticamente o mesmo desempenho. Observa-se também que acima de 0,5 V vs. 

ERH todos os eletrocatalisadores analisados apresentam maiores valores de 

corrente que o eletrocatalisador comercial da E-TEK, tido como referência na área. 

Na FIG. 16 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

obtidos em água/EG (25/75 v/v) com diferentes tempos de irradiação e, para efeito 

de comparação, acrescentou-se a cronoamperometria do eletrocatalisador comercial 

E-TEK 
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FIGURA 16. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/EG variando o tempo de irradiação, na presença de metanol 
1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias sugerem que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se bastante ativos e estáveis. Observa-se que todos os 

eletrocatalisadores avaliados apresentam valores de corrente de oxidação de 

metanol muito próximos e ligeiramente superiores à corrente gerada pelo 

eletrocatalisador comercial E-TEK. A pequena inclinação da reta representando uma 

ligeira redução da corrente, no potencial indicado, com o decorrer do tempo, pode 

ser conseqüência do consumo do metanol, uma vez que este não é reposto, nas 

condições em que as medidas foram realizadas. 

4.1.2 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG variando a razão 

volumétrica  

Após a realização dos primeiros testes variando o tempo de irradiação, 

foram efetuadas experiências visando a obtenção dos eletrocatalisadores PtRu/C 

(20% em massa de metais e razão atômica Pt:Ru de 50:50) variando a razão 

volumétrica água/EG do meio reacional. Foi utilizada a taxa de dose mínima do 

acelerador e as razões volumétricas água/EG de 75/25, 50/50 e 25/75. 
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Na TAB. 2 é apresentada a influência da razão volumétrica água/EG nas 

características físico-químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados com 

corrente de feixe de 0,4 mA (taxa de dose de 1,6 kGy s-1), tempo de irradiação de 

3,0 min (dose total de radiação de 288 kGy) e razão atômica Pt:Ru de partida igual a 

50:50. 

TABELA 2. Influência da razão volumétrica água/EG do meio reacional na 
preparação de eletrocatalisadores PtRu/C.  

Razão 
volumétrica 

H2O/EG 

Coloração do meio 
reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 
75/25 Marrom claro 86:14 <2,0 

50/50 Marrom claro 85:15 <2,0 

25/75 Marrom claro 80:20 2,2 

 

Numa análise qualitativa das soluções obtidas após a filtragem e a 

separação do eletrocatalisador do meio reacional, observou-se que todas as 

soluções irradiadas por 3,0 min, independente da razão volumétrica, apresentaram 

uma tonalidade marrom claro. Os testes qualitativos com KI não detectaram a 

presença dos íons Pt(IV), enquanto que a coloração marrom sugeria a permanência 

de espécies de Ru na solução. Todos os eletrocatalisadores obtidos nesta etapa 

apresentaram razão atômica Pt:Ru, obtida por EDX de aproximadamente 80:20, 

diferente da razão atômica de partida que foi de 50:50, indicando que a variação da 

razão volumétrica água/EG no meio reacional praticamente não alterou as 

características dos materiais obtidos.  

Na FIG. 17 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados em meio reacional com diversas razões 

volumétricas água/EG.  
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FIGURA 17. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão volumétrica. 

 

Observa-se em todos os difratogramas picos próximos a 2θ = 25º, 

provenientes do plano (002) da estrutura hexagonal do suporte de carbono. Os picos 

que aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também 

presentes em todos os difratogramas são associados aos planos (111), (200), (220), 

(311) e (222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada 

(cfc) da platina e suas ligas [25]. O tamanho de cristalito dos materiais obtidos, 

estimado pela equação de Scherrer, apresenta-se em torno de 2 nm. 

 

Na FIG. 18 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em meio reacional água/EG com diferentes razões volumétricas.  
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FIGURA 18. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão volumétrica, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

Todos os VC dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados com razões 

volumétricas de 75/25, 50/50 e 25/75 apresentaram perfis voltamétricos 

característicos de catalisadores com razões atômicas Pt:Ru de 80:20, ou seja, região 

de adsorção/dessorção de hidrogênio (0,05 - 0,4 V vs ERH) mais definida e menor 

alargamento da região de dupla camada (0,4 - 0,8 V vs. ERH) em relação ao 

voltamograma do eletrocatalisador comercial.  

Na FIG. 19 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em meio reacional com diferentes razões volumétricas água/EG.  



 

88 

0 ,0 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,9
-1 0

-5

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

I (
A

.g
-1 P

t)

E  v s .E R H  (V )

 Á g u a /E G = 7 5 /2 5  
 Á g u a /E G = 5 0 /5 0
 Á g u a /E G = 2 5 /7 5
 E -T E K

 

FIGURA 19. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão volumétrica, na presença de metanol 
1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados no meio reacional água/EG com diferentes 

razões volumétricas apresentaram perfis voltamétricos semelhantes com uma 

sensível melhora na corrente gerada pelo eletrocatalisador preparado com razão 

volumétrica água/EG de 25/75 apenas na região de potenciais altos. Na região de 

interesse das células a combustível DMFC (0,3 - 0,5 V vs. ERH) eles apresentaram 

praticamente o mesmo desempenho. Observa-se também que acima de  

0,45 V vs. ERH, exceto para o eletrocatalisador preparado em com razão 

volumétrica água/EG igual a 75/25, todos os eletrocatalisadores analisados 

apresentaram maiores valores de corrente que o eletrocatalisador comercial E-TEK, 

tido como referência na área. 

Na FIG. 20 são mostrados as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções de H2SO4 0,5 mol L-1 e de metanol 1,0 mol L-1 em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados com diferentes razões volumétricas água/EG.  
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FIGURA 20. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/EG variando a razão volumétrica, na presença de metanol 1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostram que os eletrocatalisadores preparados 

com diferentes razões volumétricas apresentaram desempenho e atividade 

semelhantes na oxidação eletroquímica de metanol. No potencial analisado, o 

desempenho apresentado por estes eletrocatalisadores é similar ao desempenho do 

eletrocatalisador comercial da E-TEK.  

Na FIG. 21 são mostrados as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de 

metais) em água/EG com razão volumétrica 25/75 comparadas às curvas do MEA 

preparado com o eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de metais) E-TEK, 

obtidas galvanostaticamente em células unitárias de 5 cm2 alimentadas diretamente 

a metanol. A carga de platina utilizada no anodo e no catodo foi de 

1,0 mg de Pt cm-2. A temperatura de operação da célula foi mantida em 75 oC, a 

temperatura de umidificação do oxigênio foi de 80 ºC e o metanol foi alimentado à 

temperatura ambiente (25 ºC). A concentração de metanol utilizada foi de 2,0 mol L-1 

e a vazão de 1,0 mL min-1.  
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FIGURA 21. Curvas de polarização e densidade de potência do 
eletrocatalisador PtRu/C preparado em água/EG variando a razão volumétrica 
comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial E-TEK.  

Diferentemente do que ocorreu nas análises realizadas por VC e 

cronoamperometria, onde os eletrocatalisadores preparados em água/EG 

apresentaram desempenhos similares ao eletrocatalisador comercial, na célula a 

combustível o eletrocatalisador comercial apresentou melhor desempenho. Tal fato 

pode estar associado às condições em que os testes foram realizados. As análises 

de VC foram realizadas à temperatura ambiente, enquanto que as curvas de 

polarização foram obtidas com a célula a 75 oC. O efeito da diferença de 

temperatura é comprovado uma vez que o eletrocatalisador preparado em água/EG 

apresenta uma superfície mais rica em Pt que em Ru (80:20) e sabe-se que em 

baixas temperaturas o metanol adsorve-se apenas nos sítios de Pt, enquanto que 

em maiores temperaturas os sítios de Ru também podem adsorver metanol [68], 

sendo assim, menor quantidade de sítios de Ru estariam disponíveis para a 

adsorção da água e geração das espécies oxigenadas necessárias para a oxidação 

do CO e de outros adsorbatos fortemente adsorvidos. Assim, eletrocatalisadores 

contendo maiores quantidades de Pt que de Ru poderiam ser mais envenenados em 
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altas temperaturas. Radmilovic et al. [68] relataram que eletrocatalisadores PtRu/C 

com razão atômica Pt:Ru igual a 90:10 são mais ativos em células operando à 

temperatura ambiente, enquanto que a 60 ºC a melhor composição do 

eletrocatalisador é 70:30 e a 90 ºC a melhor composição é 50:50 onde temos uma 

paridade entre sítios de Pt e sítios de Ru com quantidades adequadas de espécies 

oxigenadas para a oxidação dos adsorbatos provenientes da oxidação eletroquímica 

do metanol.  

A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 55 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado nas condições anteriores forneceu 42 mW cm-2. 

4.1.3 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG variando a taxa de 

dose de radiação  

Após estabelecer o tempo de radiação em 3,0 min (suficiente para a 

redução dos íons em solução) e estabelecer a razão volumétrica água/EG em 25/75 

(variações entre 75/25, 50/50 e 25/75 não provocaram alterações nas características 

das partículas), foram irradiados meios reacionais utilizando estes parâmetros e 

variando a corrente do feixe de 2,0, 4,0 e 8,0 mA que correspondem as taxas de 

dose de radiação de 8,0, 16,0 e 32,0 kGy s-1, respectivamente. Nestes casos, o 

tempo de irradiação foi variado a fim de manter a mesma dose total de radiação (288 

kGy) sobre os meios reacionais. Sendo assim, os meios reacionais foram irradiados 

por 36,0, 18,0 e 9,0 segundos, respectivamente. Nestes experimentos, correntes 

superiores provocaram aquecimento da amostra e verificou-se, posteriormente, que 

não ocorriam variações nas características dos eletrocatalisadores irradiados em 

correntes maiores.  

Na TAB. 3 é apresentada a influência da taxa de dose de radiação nas 

características físico-químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C (20% de massa em 

metais) preparados em meio reacional com razão volumétrica água/EG de 25/75, 
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com uma dose de radiação de 288 kGy e razão atômica Pt:Ru de partida igual a 

50:50.  

TABELA 3. Influência da taxa de dose nas características físicas dos 
eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/EG.  

Taxa de dose 
(kGy s-1) 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

8,0 Marrom claro 87:13 2,4 

16,0 Marrom claro 75:25 3,1 

32,0 Marrom claro 73:27 3,0 

 

Na análise qualitativa das soluções obtidas após a filtragem e separação 

do eletrocatalisador do meio reacional, observou-se que todos os meios reacionais 

irradiados com diferentes taxas de dose e dose total de 288 kGy apresentaram uma 

tonalidade marrom claro, indicando a presença de espécies de Ru não reduzidas no 

meio reacional. Semelhante ao que ocorreu na irradiação do meio reacional 

água/EG variando o tempo de irradiação e variando a razão volumétrica, a variação 

da taxa de dose produziu eletrocatalisadores com razão atômica Pt:Ru nominal 

obtida por EDX de aproximadamente 80:20, diferente da razão atômica de partida de 

50:50. Os resultados de EDX estão coerentes com a avaliação qualitativa cuja 

coloração marrom da solução obtida indicava a presença de espécies de rutênio, 

além disso, testes com KI não detectaram a presença de íons de platina em 

nenhuma das soluções, indicando que todos os íons de platina foram reduzidos. O 

aumento na taxa de dose, aparentemente, promoveu maior aglomeração das 

partículas. 

Na FIG. 22 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados em meio reacional água/EG variando a taxa 

de dose de radiação. 
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FIGURA 22. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a taxa de dose. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do 

suporte de carbono Vulcan® XC72R e está presente em todos os difratogramas. Os 

picos em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também estão presentes 

em todos os difratogramas e são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e 

(222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da 

platina e suas ligas, não apresentando picos de difração referentes ao rutênio 

possivelmente por estar inserido na estrutura da platina, não segregado. Os 

tamanhos de cristalitos, avaliados pela equação de Scherrer, variaram entre 2,5 e 

3,0 nm.  

Na FIG. 23 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em água/EG variando a taxa de dose de radiação. 
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FIGURA 23. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a taxa de dose, com velocidade de varredura 
de 10 mV s-1. 

Todos os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados nestas condições apresentaram praticamente o mesmo perfil 

voltamétrico representando semelhantes características superficiais. Destes, apenas 

o eletrocatalisador irradiado com a taxa de dose de 8,0 kGy s-1 apresentou a região 

de oxidação/redução do hidrogênio (0,05 - 0,4 V vs. ERH) mais pronunciada. Tal fato 

pode estar associado a uma superfície mais rica em platina ou a um menor tamanho 

de cristalito (TAB. 3). O estreitamento da área eletródica na região da dupla camada 

em relação ao eletrocatalisador E-TEK, semelhante ao que ocorreu nos 

experimentos anteriores, deve-se à menor quantidade de óxidos superficiais. 

Na FIG. 24 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em água/EG variando a taxa de dose de radiação. 
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FIGURA 24. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a taxa de dose, na presença de metanol 1,0 
mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C apresentaram perfis voltamétricos semelhantes na região 

de baixos potenciais. Na região de interesse das células a combustível DMFC  

(0,3 - 0,5 V vs. ERH) eles também apresentaram praticamente o mesmo 

desempenho. Observa-se também que acima de 0,45 V vs. ERH todos os 

eletrocatalisadores analisados apresentaram maiores valores de corrente que a 

corrente gerada pelo eletrocatalisador comercial E-TEK, tido como referência na 

área. 

Na FIG. 25 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

obtidos variando a taxa de dose de 8,0, 16,0 e 32,0 kGy s-1 e, para efeito de 

comparação, acrescentou-se a cronoamperometria do eletrocatalisador comercial E-

TEK.  
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FIGURA 25. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/EG variando a taxa de dose, na presença de metanol 1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentaram-se bastante ativos e estáveis. Nos resultados apresentados, observa-

se que as correntes geradas pelos eletrocatalisadores preparados variando a taxa 

de dose apresentaram atividades semelhantes e similares à atividade do 

eletrocatalisador E-TEK. 

4.1.4 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG variando a razão 

atômica Pt:Ru 

Após variar o tempo de irradiação, a razão volumétrica do meio reacional 

e a taxa de dose foram efetuados experimentos variando a razão atômica Pt:Ru.  

Na TAB. 4 é apresentada a influência da razão atômica Pt:Ru de partida 

nas características físico-químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C (20% em massa 

de metais) preparados em meio reacional com razão volumétrica água/EG de 25/75, 

irradiados durante 3,0 min em corrente de feixe de 0,4 mA (taxa de dose de radiação 

de 1,6 kGy s-1), dose total de radiação de 288 kGy. 
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TABELA 4. Influência da razão atômica de partida nas características físico-
químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/EG.  

 
Razão Atômica 

de partida 
(Pt:Ru) 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

80:20 Marrom claro 89:11 2,3 

70:30 Marrom claro 86:14 2,1 

50:50 Marrom claro 80:20 <2,0 

 

Nestes experimentos, variou-se a razão atômica Pt:Ru de partida de 

80:20, 70:30 e 50:50 e avaliou-se por EDX as razões atômicas obtidas após a 

irradiação. Na análise qualitativa das soluções obtidas após a filtragem e separação 

do eletrocatalisador do meio reacional, observou-se que as soluções resultantes 

permaneceram com coloração marrom, clareando sua tonalidade à medida que 

diminui a quantidade de rutênio na amostra, indicando menor presença de espécies 

de Ru no meio reacional. Nas condições estudadas, independente da razão atômica 

Pt:Ru utilizada na preparação, a razão atômica final obtida por EDX sempre 

apresentou valores Pt:Ru de 90:10 e 80:20. Os resultados de EDX são coerentes 

com a avaliação qualitativa cuja coloração marrom da solução obtida indicava a 

presença de espécies de Ru, além disso, testes com KI não detectaram a presença 

de íons de platina em nenhuma das soluções, indicando que todos os íons Pt(IV) 

foram reduzidos. Estes resultados mostram que no meio reacional (água/EG) as 

variações efetuadas não promoveram a redução e incorporação de todos os íons 

Ru(III) contidos no meio reacional. 

Na FIG. 26 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C (20% em massa de metais) preparados variando a razão 

atômica Pt:Ru de partida entre 50:50, 70:30 e 80:20. 
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FIGURA 26. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Ru. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do suporte 

de carbono Vulcan® XC72R e está presente em todos os difratogramas. Os picos 

que aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também 

presentes em todos os difratogramas, são associados aos planos (111), (200), (220), 

(311) e (222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada 

(cfc) da platina e suas ligas. Os materiais obtidos apresentaram tamanhos de 

cristalitos de, aproximadamente, 2 nm.  

Na FIG. 27 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em água/EG variando razão atômica Pt:Ru de partida de 50:50, 70:30 e 

80:20. 
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FIGURA 27. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Ru, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

Todos os VC dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em meio 

reacional com razões volumétricas água/EG de 25/75 variando a razão atômica 

Pt:Ru apresentaram algumas variações principalmente na região de potenciais 

baixos (0,05 – 0,4 V vs. ERH), o que lhes conferem características superficiais 

diferenciadas. A sobreposição dos voltamogramas permite observar que o 

eletrocatalisador preparado com razão atômica 80:20 apresenta a região de 

oxidação/redução do hidrogênio (0,05 - 0,4 V vs. ERH) bem mais pronunciada, como 

os materiais obtidos apresentaram tamanhos de cristalitos semelhantes, a 

composição dos eletrocatalisadores parece estar influenciando esta região da curva. 

Na FIG. 28 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Ru de partida.  
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FIGURA 28. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG variando a razão atômica, na presença de metanol 
1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados neste meio reacional na presença de 

metanol, apresentaram perfis voltamétricos semelhantes. Percebe-se alguma 

diferença na densidade da corrente de oxidação/redução do metanol apenas na 

região de altos potenciais. Na região de interesse das células a combustível DMFC 

(0,3 - 0,5 V vs. ERH) eles apresentaram praticamente o mesmo desempenho. 

Observa-se também que acima de 0,55 V vs. ERH todos os eletrocatalisadores 

analisados apresentam valores de corrente semelhantes à corrente gerada pelo 

eletrocatalisador comercial E-TEK, tido como referência na área. 

Na FIG. 29 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Ru de partida, comparadas ao 

eletrocatalisador comercial E-TEK.  
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FIGURA 29. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/EG variando a razão atômica, na presença de metanol 1,0 mol L-1.  

As cronoamperometrias mostram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se bastante ativos e estáveis. A atividade do eletrocatalisador preparado 

com razão atômica Pt:Ru igual a 50:50 mostrou-se mais ativo que os demais, 

enquanto que os outros mostraram atividades semelhantes à atividade do 

eletrocatalisador comercial E-TEK. 

Na FIG. 30 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de 

metais) em água/EG (25/75 v/v) comparadas às curvas do MEA preparado com o 

eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de metais) E-TEK.  
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FIGURA 30. Curvas de polarização e densidade de potência do 
eletrocatalisador PtRu/C preparado em água/EG variando a razão atômica 
(Pt:Ru) comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial E-TEK.  

Semelhante ao que ocorreu com os resultados da comparação anterior 

(FIG. 21), onde os eletrocatalisadores com superfícies mais ricas em platina que em 

rutênio apresentaram maiores atividades em temperatura ambiente, enquanto que o 

eletrocatalisador comercial, que apresenta maior paridade entre os sítios de platina e 

os de Ru apresentaram maiores atividades em temperaturas próximas a 80 oC. 

Novamente tem-se o eletrocatalisador comercial apresentando maior atividade em 

maiores temperaturas, enquanto que a 25 oC as atividades dos eletrocatalisadores 

preparado nas condições acima e o comercial eram similares.  

A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 55 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado nas condições acima forneceu 48 mW cm-2. 
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4.1.5 Preparação dos eletrocatalisadores PtRu/C em água/EG por deposição 

sucessiva dos metais  

A variação dos parâmetros (tempo de irradiação, razão volumétrica do 

meio reacional, corrente do feixe e razão atômica dos metais) foi realizada por meio 

da co-redução de metais em uma única etapa onde ocorria a redução química e a 

deposição simultânea de ambos os metais sobre o suporte. Após esta etapa foram 

realizados ensaios buscando fazer a redução e deposição dos metais em duas 

etapas (deposição sucessiva).  

A deposição do Ru sobre a Pt foi realizada utilizando um meio reacional 

contendo 50 mL de uma solução de água/etileno glicol com razão volumétrica 25/75, 

160 mg de carbono Vulcan® XC72R e ácido cloroplatínico em uma quantidade em 

massa de 13,2% de Pt. O meio reacional foi irradiado, do qual se obteve, após 

separar a parte líquida, o eletrocatalisador Pt/C. A este eletrocatalisador (Pt/C) foi 

acrescido cloreto de rutênio (6,8% em massa de Ru) e novamente foram acrescidos 

água e etileno glicol e levado para irradiar com o objetivo de reduzir os íons Ru(III), 

depositá-los sobre a Pt/C e obter o eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de 

metais). 

As características físicas dos eletrocatalisadores PtRu/C (20% em massa 

de metais e razão atômica Pt:Ru de 50:50) preparados por deposição sucessiva dos 

metais (1Pt + 2Ru e 1Ru + 2Pt) em meio reacional com razão volumétrica água/EG 

de 25/75, irradiados durante 3,0 min (taxa de dose de radiação de 1,6 kGy s-1), dose 

de radiação de 288 kGy são apresentados na TAB. 5. 

TABELA 5. Características dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 
água/EG por deposição sucessiva dos metais.  

Etapas de 
deposição 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

1Pt+2Ru 1-incolor 
2-verde 

92:08 2,6 

1Ru+2Pt 1-azul 
2-incolor 

95:05 3,3 
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As razões atômicas Pt:Ru obtidas por EDX para ambos os casos foram de 

aproximadamente 95:05.  

Na FIG. 31 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados por deposição sucessiva dos metais. 
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FIGURA 31 Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG por deposição sucessiva dos metais. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º presente em todos os 

difratogramas é proveniente do suporte de carbono Vulcan® XC72R. Os picos que 

aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também estão 

presentes em todos os difratogramas e são associados aos planos (111), (200), 

(220), (311) e (222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face 

centrada (cfc) da platina e suas ligas. Os materiais obtidos apresentaram tamanho 

de cristalitos de aproximadamente 3,0 nm.  
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Na FIG. 32 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados variando a seqüência do metal a ser reduzido. 
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FIGURA 32. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG por deposição sucessiva dos metais, com velocidade 
de varredura de 10 mV s-1. 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 

meio reacional água/EG apresentaram perfis voltamétricos ligeiramente diferentes, 

principalmente na região de potenciais baixos (0,05 – 0,4 V vs. ERH), o que lhes 

conferem características superficiais diferenciadas. A sobreposição dos 

voltamogramas permite observar que o eletrocatalisador preparado em água/EG 

depositando primeiro o Ru e posteriormente a Pt apresenta a região de 

adsorção/dessorção do hidrogênio (0,05 - 0,4 V vs. ERH) mais pronunciada e 

definida. A melhor definição dos picos está associada à presença de maior 

quantidade de platina na superfície deste material. Supõe-se que a pequena 

quantidade de rutênio depositado na segunda etapa (1Pt + 2Ru) tenha recoberto 

alguns sítios de platina. 
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Na FIG. 33 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados por deposição sucessiva dos metais. 
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FIGURA 33. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/EG por deposição sucessiva dos metais, na presença de 
metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados por redução sucessiva dos metais em feixe 

de elétrons apresentam baixa corrente de oxidação do metanol acima de 0,5 V vs. 

ERH, fato este característico de eletrocatalisadores contendo predominantemente 

platina. Assim, conclui-se que este meio reacional (água/EG) praticamente não 

promoveu a redução nem a deposição dos íons Ru(III) sobre o carbono nem sobre a 

Pt enquanto que a redução e deposição dos íons Pt(IV) ocorreram normalmente, 

onde se obteve eletrocatalisadores com voltamograma característico de Pt. 

Supostamente a reação de redução dos íons Ru(III) neste meio reacional necessita 

da presença de íons Pt(IV) para catalisar a reação. 
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Na FIG. 34 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados por deposição sucessiva dos metais. 
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FIGURA 34. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/EG por deposição sucessiva dos metais, na presença de metanol  
1,0 mol L-1.  

As cronoamperometrias mostram que os eletrocatalisadores avaliados 

embora sejam estáveis, são pouco ativos em comparação com os resultados dos 

materiais preparados por co-redução. 

4.1.6 Preparação de eletrocatalisadores Pt/C em água/EG variando o tempo de 

irradiação  

Também foram preparados eletrocatalisadores Pt/C por irradiação de 

ácido cloroplatínico e carbono (20% em massa de metal) no meio reacional água/EG 

com tempo de irradiação de 1,0 e 3,0 min. 
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Na TAB. 6 é apresentada a influência do tempo de irradiação na coloração 

do meio reacional e no tamanho de cristalito dos eletrocatalisadores Pt/C preparados 

no meio reacional água/EG com razão volumétrica 25/75 em feixe de elétrons com 

corrente de 0,4 mA (taxa de dose de 1,6 kGy s-1). 

TABELA 6. Influência do tempo de irradiação nas características dos 
eletrocatalisadores Pt/C preparados em água/EG.  

Tempo de 
irradiação (min) 

Coloração do meio 
reacional 

Tamanho de 
Cristalito (nm) 

Dose de 
radiação (kGy) 

1,0  Incolor 3,4 96 

3,0  Incolor 3,0 288 

 

Na FIG. 35 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores Pt/C preparados em meio reacional água/EG e tempo variando 

entre 1,0 e 3,0 min. 
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FIGURA 35. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Pt/C preparados 
em água/EG variando o tempo de irradiação. 
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O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do 

suporte de carbono Vulcan® XC72R e está presente nos dois difratogramas. Os 

picos que aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º, também 

presentes nos dois difratogramas, são associados aos planos (111), (200), (220), 

(311) e (222) respectivamente, sendo característicos da estrutura cúbica de face 

centrada (cfc) da platina. Os materiais analisados apresentaram tamanho de 

cristalitos da ordem de 3,0 nm. Neste caso, o tempo de 1,0 min de irradiação, 

aparentemente, foi suficiente para reduzir todos os íons de Pt(IV) presentes no meio 

reacional. Após a separação do catalisador por filtração não foi detectada a presença 

de íons Pt(IV) no meio reacional, utilizando KI. 

4.1.7 Preparação de eletrocatalisadores Ru/C em água/EG variando o tempo de 

irradiação  

Também foram preparados eletrocatalisadores Ru/C (20% em massa de 

metal) utilizando cloreto de rutênio e carbono Vulcan® XC72R em meio reacional 

com razão volumétrica água/EG de 25/75, corrente mínima (0,4 mA) e taxa de dose 

de 1,6 kGy s-1, variando-se o tempo de irradiação entre 1,0, 3,0 e 5,5 min, 

correspondente a dose total de 96, 288 e 528 kGy, respectivamente.  

Numa primeira análise qualitativa, observou-se que após a irradiação e a 

separação da parte sólida do meio reacional, as soluções resultantes permaneciam 

com coloração marrom, independente do tempo de irradiação, indicando a presença 

de espécies de rutênio nas mesmas e deixando dúvidas a respeito da incorporação 

do Ru ao suporte.  

Na FIG. 36 são comparados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores Ru/C com o difratograma de raios X do carbono Vulcan® XC72R 

para os tempos de irradiação entre 1,0, 3,0 e 5,5 min. 
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FIGURA 36. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Ru/C preparados 
em água/EG variando o tempo de irradiação, comparados com o difratograma 
de raios X do carbono Vulcan® XC72R.  

Nota-se que os difratogramas dos eletrocatalisadores Ru/C obtidos 

apresentam picos em, aproximadamente, 2θ = 25, 44 e 79º, bastante semelhantes 

ao difratograma do carbono Vulcan® XC72R, sugerindo que estes picos podem estar 

associados ao carbono utilizado como suporte.  

Como as análises por DRX não foram conclusivas a respeito da presença 

de espécies de Ru nestes materiais, os materiais obtidos também foram analisados 

por termogravimetria (TG) a fim de verificar a existência de espécies de Ru nestas 

amostras [69]. 

Na FIG. 37 é mostrada a termogravimetria do eletrocatalisador Ru/C, 

preparado com tempo de irradiação de 5,5 min, representando a perda de massa em 

função da temperatura, obtida com taxa de aquecimento de 5 ºC min-1 em atmosfera 

de ar sintético entre 70 e 800 ºC. 
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FIGURA 37. Termogravimetria (TG) do eletrocatalisador Ru/C preparado em 
água/EG com tempo de irradiação de 5,5 min.  

A TG efetuada no material obtido após a irradiação de carbono Vulcan® 

XC72R e cloreto de rutênio no meio reacional água/EG, apresentou três regiões 

distintas de perda de massa. Entre 70 e 400 ºC onde se observa uma queda gradual 

de perda de massa, provavelmente associada à perda da água adsorvida na 

amostra ou perda de grupamentos funcionais superficiais (Ex. carboxílicos, lactona 

ou fenol carbonila) existentes no carbono. Entre 400 e 600 ºC ocorre uma abrupta 

perda de massa associada à oxidação do carbono, transformando-se possivelmente 

em CO2 e sendo eliminado com os gases de exaustão. Finalmente, acima de 600 ºC 

a amostra atinge uma massa constante que deveria corresponder à massa 

percentual do metal contido no eletrocatalisador, mas no caso toda a amostra foi 

consumida, o que demonstra a não existência de Ru no material analisado. Embora 

durante a irradiação tenham sido criadas espécies radiolíticas com forte poder 

redutor ( −

aqe  = E = -2,9 V vs. ERH), a irradiação do meio reacional contendo água/EG, 

cloreto de rutênio e carbono Vulcan® XC72R não promoveu a redução química dos 

íons Ru(III) presentes no meio reacional nem sua incorporação ao suporte de 

carbono. Assim, como parece pouco provável a formação de espécies de Ru de 

difícil redução, por se tratar de um metal nobre, provavelmente, devem ocorrer 
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limitações cinéticas para a redução dos íons Ru(III), sendo necessária a participação 

de um catalisador, no caso, a presença de íons Pt. 

4.1.8 Conclusões parciais sobre os eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 

água/EG 

• Os testes eletroquímicos e em células unitárias mostraram que os 

eletrocatalisadores PtRu/C obtidos no meio reacional água/EG 

utilizando feixe de elétrons apresentaram-se bastante ativos na 

oxidação eletroquímica do metanol. A comparação com o 

eletrocatalisador comercial PtRu/C E-TEK mostrou que materiais com 

atividades similares podem ser obtidos por esta metodologia. 

• As variações nos parâmetros de síntese (tempo de irradiação, razão 

volumétrica e taxa de dose) não provocaram alterações significativas 

na atividade eletrocatalítica dos materiais obtidos. 

• Em todos os casos observou-se a formação de uma fase cristalina cfc 

de Pt e suas ligas. O tamanho de cristalitos obtidos ficou entre 2,0 e  

3,0 nm. 

• Partindo de uma razão atômica Pt:Ru igual a 50:50, foram obtidos 

eletrocatalisadores PtRu/C com razões atômicas Pt:Ru de, 

aproximadamente, 80:20. E partindo de razões atômicas iguais a 70:30 

e 80:20, foram obtidas razões atômicas Pt:Ru aproximadas de 85:15 e 

90:10, respectivamente. Sendo reduzidos e incorporados, 

aproximadamente, a metade dos íons Ru(III) presentes na amostra 

inicial. 

•  Os testes realizados mostraram também que no meio água/EG a 

redução dos íons Ru(III) só ocorreu na presença dos íons Pt. 
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•  Tais resultados sugerem que inicialmente a redução dos íons Pt(IV) 

ocorre com uma velocidade maior que a dos íons Ru(III) e, quando os 

íons de Pt são esgotados do meio reacional, não ocorreu mais a 

redução dos íons Ru(III) ainda presentes no meio. Sendo assim, nas 

condições estudadas, pode-se supor que os íons Pt(IV) catalisam a 

reação de redução química dos íons Ru(III). 

4.2 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/2-propanol 

Na preparação de eletrocatalisadores PtRu/C no meio reacional água/EG 

não observou-se a redução de todos os íons Ru(III) presentes no meio reacional. 

Assim, na etapa seguinte do trabalho utilizou-se o meio reacional água/2-propanol, o 

qual é comumente utilizado nos processos radiolíticos. A função do 2-propanol é 

capturar as espécies oxidantes geradas na radiólise da água (Eq. 59) formando o 

radical (1-hidroximetil)etila que possui forte poder redutor (Eq. 64) capaz de reduzir 

os íons metálicos (Eq. 65) que, posteriormente, por aglomeração formam as 

nanopartículas metálicas PtRu suportadas em carbono [57, 63, 72, 73] 

(CH3)2CHOH + .OH   →    (CH3)2ĊOH  +  H2O(l)   (64) 

M+  +  (CH3)2ĊOH      →    M0 +  (CH3)2CO +  H+   (65) 

Assim, neste meio reacional mantiveram-se constantes os parâmetros do 

acelerador utilizados no estudo anterior (água/EG) e foram variadas a razão 

volumétrica água/2-propanol, a taxa de dose, a razão atômica dos metais e também 

foi realizada a deposição sucessiva dos metais. 

4.2.1 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/2-propanol variando a 

razão volumétrica  

Assim como foi feito com o meio reacional água/EG, também foram 

realizados experimentos utilizando a corrente mínima do feixe (0,4 mA) e variando 
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as razões volumétricas água/2-propanol. Nesta etapa foram utilizadas razões 

volumétricas de 75/25, 50/50 e 25/75.  

Na TAB. 7 é apresentada a influência da razão volumétrica água/2-

propanol nas características físico-químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C (20% em 

massa de metais) preparados com corrente de 0,4 mA (taxa de dose de 1,6 kGy s-1), 

tempo de irradiação de 3,0 min (dose total de radiação de 288 kGy) e razão atômica 

Pt:Ru de partida igual a 50:50. 

TABELA 7. Influência da razão volumétrica água/2-propanol nas características 
dos eletrocatalisadores PtRu/C. 

Água/2-
propanol (v/v) 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

75/25 Incolor 48:52 3,3 

50/50 Incolor 49:51 3,2 

25/75 Incolor 47:53 2,6 

 

Numa análise qualitativa das soluções obtidas após a filtragem e 

separação do eletrocatalisador do meio reacional, observou-se que todas as 

soluções irradiadas apresentaram-se incolores, indicando que os íons Pt(IV) e Ru(III) 

presentes no meio reacional foram reduzidos e incorporados ao suporte de carbono. 

Diferente do que ocorreu na irradiação do meio reacional água/EG variando a razão 

volumétrica, onde partindo de uma razão atômica Pt:Ru inicial de 50:50, obteve-se 

razões atômicas aproximadas de 80:20, neste meio reacional (água/2-propanol) as 

razões atômicas obtidas ficaram próximas às razões de partida. 

Na FIG. 38 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados variando a razão volumétrica do meio 

reacional água/2-propanol.  
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FIGURA 38. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão volumétrica. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do 

suporte de carbono Vulcan® XC72R e está presente em todos os difratogramas. Os 

picos que aparecem em aproximadamente 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º, também 

presentes em todos os difratogramas, são associados aos planos (111), (200), (220), 

(311) e (222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada 

(cfc) da platina e suas ligas. Os materiais preparados com as razões volumétricas 

descritas anteriormente apresentaram tamanho de cristalito próximo a 3,0 nm.  

Na FIG. 39 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em meio reacional com diferentes razões volumétricas água/2-propanol.  
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FIGURA 39. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão volumétrica, com velocidade 
de varredura de 10 mV s-1. 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 

meio reacional com diferentes razões volumétricas água/2-propanol apresentaram 

perfis voltamétricos semelhantes, em toda a região analisada, ou seja, região de 

adsorção/dessorção de hidrogênio (0 – 0,4 V vs. ERH) pouco definida e alargamento 

da região de dupla camada (0,4 – 0,8 V vs. ERH). A pouca definição e intensidade 

baixa dos picos na região de potenciais baixos pode indicar uma superfície 

empobrecida em Pt e mais rica em Ru, o que não seria apropriada para a adsorção 

dissociativa do metanol [43]. O eletrocatalisador preparado com razão volumétrica 

água/2-propanol 25/75 apresentou uma área superficial maior para a 

adsorção/dessorção de hidrogênio, o que pode ser atribuído ao menor tamanho de 

partículas (TAB. 7). Nota-se também que a região de potenciais entre 0,4 e 0,8 V vs. 

ERH (dupla camada) dos voltamogramas de todos os eletrocatalisadores possuem 

perfis bastante semelhantes, o que é atribuído às espécies de Ru na forma de 

oxihidróxidos [74]. 
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Como as razões atômicas obtidas são semelhantes às razões nominais 

(TAB. 7) e temos uma superfície mais rica em Ru, provavelmente após a redução 

concomitante de ambos os metais, com o Ru sendo incorporado à estrutura 

cristalina da Pt, devido a uma maior cinética de redução dos íons de Pt, os íons de 

Ru que permanecem sem reduzir, são reduzidos e depositados sobre a estrutura 

anteriormente formada. 

Na FIG. 40 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em meio reacional com diferentes razões volumétricas água/2-

propanol.  
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FIGURA 40. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão volumétrica, na presença de 
metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados no meio reacional água/2-propanol com 

razões volumétricas de 75/25, 50/50 e 25/75 apresentaram perfis voltamétricos 

semelhantes com uma melhora na corrente gerada pelo eletrocatalisador preparado 
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com razão volumétrica água/2-propanol de 25/75 apenas na região de potenciais 

altos. Na região de interesse das células a combustível DMFC  

(0,3 - 0,5V vs. ERH) eles apresentaram praticamente o mesmo desempenho. Esta 

melhora nas correntes de oxidação/redução do metanol apresentada pelo 

eletrocatalisador preparado com razão volumétrica água/2-propanol de 25/75 deve-

se, provavelmente, a uma maior quantidade de platina superficial [71] ou a um 

menor tamanho de partículas. 

Na FIG. 41 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados com diferentes razões volumétricas água/2-propanol. 
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FIGURA 41. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão volumétrica, na presença de metanol  
1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se ativos e estáveis. A cronoamperometria do eletrocatalisador 

preparado com razão volumétrica água/2-propanol de 25/75 apresentou um 

desempenho mais próximo do eletrocatalisador comercial E-TEK. Já os 
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eletrocatalisadores preparados em água/2-propanol com razões volumétricas de 

50/50 e 75/25 apresentaram uma atividade ligeiramente inferior à do 

eletrocatalisador comercial E-TEK. 

4.2.2 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/2-propanol variando a 

taxa de dose 

Após variar a razão volumétrica água/2-propanol de 75/25, 50/50 e 25/75 

foram efetuados novos experimentos utilizando razão atômica Pt:Ru de 50:50 e 

variando a taxa de dose de radiação. A razão volumétrica água/2-propanol utilizada 

nestes experimentos foi de 25/75 (v/v). As taxas de dose utilizadas foram de 1,6, 8,0, 

16,0 e 32,0 kGy s-1. O tempo de irradiação foi determinado com o propósito de 

depositar sobre o meio reacional a mesma dose total de radiação depositada por 

uma taxa de dose de 1,6 kGy s-1 em 3,0 min (288 kGy), assim, os meios reacionais 

foram irradiados durante 180, 36,0, 18,0 e 9,0 segundos, respectivamente.  

As características dos materiais obtidos nestas condições estão 

apresentadas na TAB. 8. 

TABELA 8. Influência da taxa de dose nas características dos 
eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-propanol. 

Corrente do 
Feixe (mA)  

Taxa de Dose 

(kGy s
-1

)  

Coloração do 
meio 

reacional  

Razão 
Atômica  

(Pt:Ru) EDX  

Tamanho 
cristalito  

(nm)  
0,4  1,6  Incolor  47:53  2,6  
2,0  8,0  Incolor  44:56  3,0  
4,0  16,0  Incolor  45:55  3,0  
8,0  32,0  Incolor  42:58  3,1  

 

Para todas as taxas de dose ocorreu a redução total dos íons metálicos e 

as razões atômicas obtidas por EDX são similares às nominais.  



 

120 

Na FIG. 42 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados em meio reacional água/2-propanol com 

diferentes taxas de dose de radiação.  
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FIGURA 42. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a taxa de dose. 

Os difratogramas dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados variando a 

taxa de dose de radiação apresentaram picos de difração próximos a 2θ = 25º que 

são provenientes do suporte de carbono Vulcan® XC72R. Os picos que aparecem 

em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º, também estão presentes em 

todos os difratogramas e são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e 

(222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da 

platina e suas ligas. Embora não apareçam fases segregadas de rutênio metálico ou 

óxidos de rutênio, esta possibilidade não está descartada uma vez que estes podem 

apresentar-se na forma amorfa, não detectada pela análise de DRX. Os tamanhos 

de cristalitos dos materiais obtidos ficaram próximos a 3 nm, não sendo observadas 

variações significativas.  

Embora a literatura saliente a influência da taxa de dose no estado de 

segregação das partículas formadas, no intervalo avaliado não se observou tais 
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alterações. Neste caso os difratogramas não apresentaram fases segregadas de Ru 

como ocorreu nos difratogramas do mesmo sistema irradiado com radiação gama 

[6], provavelmente 1,6 kGy s-1 seja uma taxa de dose suficientemente alta e supõe-

se que acima dela tais variações não ocorrem. 

Na FIG. 43 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados variando a taxa de dose de radiação.  
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FIGURA 43. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a taxa de dose, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

Todos os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados no meio reacional água/2-propanol apresentaram perfis voltamétricos 

semelhantes. Este perfil com pouca definição e baixa intensidade dos picos na 

região de baixos potenciais pode indicar uma superfície mais rica em Ru que em Pt, 

o que, na temperatura ambiente onde foram realizadas as medidas, não seria 

apropriada para a adsorção dissociativa do metanol. Nota-se também que a região 

de potenciais entre 0,4 e 0,8 V vs. ERH (dupla camada) dos voltamogramas de 
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todos os eletrocatalisadores possuem perfis bastante semelhantes, o que é atribuído 

às espécies de Ru na forma de oxihidróxidos [74]. 

Na FIG. 44 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em meio reacional água/2-propanol, variando a taxa de dose de 

radiação.  
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FIGURA 44. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a taxa de dose, na presença de 
metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas e na presença de metanol 1,0 mol L-1, os 

voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados no meio 

reacional água/2-propanol com diferentes taxas de dose de radiação apresentaram 

perfis voltamétricos semelhantes. Acima de 0,65 V vs. ERH apenas os 

eletrocatalisadores preparados com 1,6 e 16,0 kGy s-1 apresentaram maior 

densidade de corrente que os demais, embora inferior ao eletrocatalisador comercial 

da E-TEK.  
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Na FIG. 45 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

obtidos em água/2-propanol variando a taxa de dose de radiação. 
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FIGURA 45. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/2-propanol variando a taxa de dose, na presença de metanol  
1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam atividades similares, sendo que o eletrocatalisador preparado com a 

taxa de dose menor (1,6 kGy s-1) mostrou-se mais ativo e estável.  

Na FIG. 46 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtRu/C (20% em massa de 

metais) em água/2-propanol com razão volumétrica 25/75 e taxa de dose de  

1,6 kGy s-1, comparadas às curvas do MEA preparado com o eletrocatalisador 

PtRu/C (20% em massa de metais) da E-TEK, obtidas galvanostaticamente em 

células unitárias de 5 cm2 alimentadas diretamente a metanol.  
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FIGURA 46. Curvas de polarização e curvas de densidade de potência do 
eletrocatalisador PtRu/C preparado em água/2-propanol variando a taxa de 
dose comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial E-TEK.  

Os resultados sugerem que, semelhante ao que ocorreu nos 

voltamogramas cíclicos e nas cronoamperometrias, os eletrocatalisadores 

preparados no meio reacional água/2-propanol, nas condições estudadas, 

apresentaram atividades menores que o eletrocatalisador comercial, tanto à 

temperatura ambiente quanto na temperatura de operação da célula. Apesar de 

apresentar a mesma razão atômica (Pt:Ru de 50:50), os eletrocatalisadores 

preparados nas condições anteriores apresentaram tamanho de cristalito maior (3 

nm) que o eletrocatalisador E-TEK (2,6 nm) e além disso pode apresentar 

composição superficial menos apropriada para a adsorção dissociativa do metanol. 

A comparação entre os resultados de EDX, DRX e VC nos permite 

concluir que estes eletrocatalisadores apresentam superfície recoberta por Ru, não 

apropriada para a adsorção de metanol em ambas as temperaturas, o que pode 

explicar o baixo rendimento deste material. 
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A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 55 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado nas condições anteriores forneceu 40 mW cm-2.  

4.2.3 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/2-propanol variando a 

razão atômica Pt:Ru  

Após variar a razão volumétrica água/2-propanol e a taxa de dose, foram 

efetuados experimentos variando a razão atômica Pt:Ru no mesmo meio reacional 

com a finalidade de se obter eletrocatalisadores com menores quantidades 

superficiais de rutênio recobrindo a platina.  

Na TAB. 9 é apresentada a influência da variação da razão atômica Pt:Ru 

de partida nas características físico-químicas dos eletrocatalisadores PtRu/C (20% 

em massa de metais) preparados em meio reacional com razão volumétrica água/2-

propanol de 25/75, irradiados durante 3,0 min com corrente de feixe de 0,4 mA (taxa 

de dose de radiação de 1,6 kGy s-1) e com uma dose total de radiação de  

288 kGy).  

TABELA 9. Influência da razão atômica de partida nas características dos 
eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-propanol.  

Razão Atômica 
de partida 

(Pt:Ru) 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 
80:20 Incolor 80:20 3,2 

70:30 Incolor 75:25 2,8 

50:50 Incolor 47:53 3,0 

 

Nestes experimentos, foram preparadas misturas com razão atômica 

Pt:Ru de partida iguais a 80:20, 70:30 e 50:50 e avaliou-se por EDX as razões 

atômicas obtidas após a irradiação, sendo estas bastante similares às nominais. Na 

análise qualitativa das soluções obtidas após a filtragem e separação do 
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eletrocatalisador do meio reacional, observou-se que as soluções resultantes 

apresentavam-se incolores. 

Na FIG. 47 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-propanol variando a razão 

atômica Pt:Ru de partida.  
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FIGURA 47. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Ru. 

O pico de difração próximo a 2θ = 25º é proveniente do suporte de 

carbono Vulcan® XC72R e está presente em todos os difratogramas. Os picos que 

aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º, também presentes 

em todos os difratogramas são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e 

(222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da 

platina e suas ligas. Os materiais obtidos apresentaram tamanhos de cristalito 

próximos a 3 nm.  

Na FIG. 48 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 
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de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados variando razão atômica Pt:Ru de partida. 
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FIGURA 48. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Ru, com 
velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Observa-se que os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em meio reacional água/2-propanol com diferentes razões 

atômicas apresentaram perfis voltamétricos semelhantes na região de 

adsorção/dessorção de hidrogênio (0,05 – 0,4 V vs. ERH), característicos de 

eletrocatalisadores PtRu/C. Na região de potenciais entre 0,3 – 0,5 V vs. ERH foram 

observados maiores valores de corrente para o eletrocatalisador com razão atômica 

Pt:Ru igual a 50:50, estas correntes podem estar associadas a uma maior 

quantidade de espécies oxigenadas formadas durante a varredura anódica. O 

eletrocatalisador com razão atômica Pt:Ru de 80:20 apresentou valores de corrente 

menores nesta região de potencial, comportamento característico de materiais com 

superfície mais rica em platina. Na varredura inversa o aumento na corrente de 

redução entre os potenciais 0,15 e 0,4 V, principalmente no eletrocatalisador com 

razão atômica Pt:Ru igual a 50:50, ficou evidente um aumento na corrente de 
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redução, possivelmente associada à redução dos óxidos de Ru formados na 

varredura anódica. 

Na FIG. 49 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de metanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtRu/C preparados em água/2-propanol, variando a razão atômica Pt:Ru de partida.  
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FIGURA 49. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão atômica, na presença de 
metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nas condições estudadas, todos os voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados neste meio reacional apresentaram perfis 

voltamétricos semelhantes na região entre 0,05 - 0,4 V. Observou-se também que 

acima de 0,45 V vs. ERH o eletrocatalisador preparado com razão atômica Pt:Ru de 

70:30 apresenta valores de corrente superiores aos demais, mas inferiores às 

correntes geradas pelo eletrocatalisador comercial E-TEK ao longo de toda a 

varredura de potencial, provavelmente devido a um maior tamanho de cristalito. 

Na FIG. 50 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 
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fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados variando a razão atômica Pt:Ru de partida e, acrescentou-se a 

cronoamperometria do eletrocatalisador comercial E-TEK.  
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FIGURA 50. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão atômica, na presença de metanol  
1,0 mol L-1.  

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se bastante ativos e estáveis. O eletrocatalisador preparado com razão 

atômica Pt:Ru de 70:30 apresentou atividade semelhante à atividade do 

eletrocatalisador comercial E-TEK, enquanto que os demais apresentaram atividade 

inferiores. 

Na FIG. 51 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência dos MEA´s preparados com o eletrocatalisador PtRu/C (20% em metais 

com razões atômicas Pt:Ru de 70:30 e 80:20) em água/2-propanol com razão 

volumétrica 25/75 comparadas à curva do MEA preparado com o eletrocatalisador 

PtRu/C (20% em massa de metais) E-TEK, obtidas galvanostaticamente em células 

unitárias de 5 cm2 alimentadas diretamente a metanol. A temperatura de operação 

da célula foi mantida em 75 oC, a temperatura do oxigênio foi de 80 ºC e o metanol 
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foi alimentado à temperatura ambiente (25 ºC). A concentração de metanol utilizada 

foi de 2,0 mol L-1 e a vazão de 1,0 mL min-1.  
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FIGURA 51. Curvas de polarização e de densidade de potência dos 
eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-propanol, variando a razão 
atômica, comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial  
E-TEK. 

Nas condições estudadas, a atividade do eletrocatalisador preparado com 

razão atômica de partida Pt:Ru de 80:20 apresentou atividade semelhante à 

atividade do eletrocatalisador comercial que apresenta razão atômica Pt:Ru de 

50:50, enquanto que o eletrocatalisador preparado com razão atômica Pt:Ru de 

70:30 apresentou atividade superior à atividade do eletrocatalisador comercial. 

A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 55 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado com razão atômica Pt:Ru de 70:30 forneceu 65 mW cm-2 e o 

eletrocatalisador preparado com razão atômica Pt:Ru de 80:20 forneceu  

53 mW cm-2. 
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Estes resultados sugerem que o uso de razões atômicas mais ricas em Pt 

(80:20 e 70:30) na preparação de eletrocatalisadores no meio reacional água/2-

propanol acabam levando a composições superficiais mais adequadas (próximas a 

50:50) [68], o que explica o aumento de atividade. Quando se parte de razões Pt:Ru 

de 50:50 os resultados sugerem que são obtidas superfícies mais ricas em Ru  

(FIG. 46), o que provoca uma queda no desempenho do eletrocatalisador. 

4.2.4 Preparação de eletrocatalisadores PtRu/C em água/2-propanol por 

deposição sucessiva dos metais Pt e Ru 

A variação dos parâmetros previstos (tempo de irradiação, razão 

volumétrica do meio reacional, corrente do feixe e razão atômica dos metais) foi 

realizada irradiando-se amostras contendo todo o material descrito em uma única 

etapa onde ocorria a redução química e a deposição simultânea (co-deposição) dos 

metais sobre o suporte. Após esta etapa foram realizados ensaios buscando fazer a 

redução e deposição dos metais em duas etapas (deposição sucessiva).  

Na TAB. 10 são apresentadas as características físico-químicas dos 

eletrocatalisadores PtRu/C (20% em massa de metais) preparados por deposição 

sucessiva dos metais (1Pt+2Ru e 1Ru+2Pt) em meio reacional com razão 

volumétrica água/2-propanol de 25/75, irradiados durante 3,0 min com taxa de dose 

de radiação de 1,6 kGy s-1 e dose de radiação de 288 kGy.  

TABELA 10. Características dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 
água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais Pt e Ru.  

Etapas de 
Redução 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Ru) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

1Pt+2Ru 1-Incolor 
2-Incolor 

55:45 3,3 

1Ru+2Pt 1-Incolor 
 2- Incolor 

50:50 2,2 
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Em ambos os casos, tanto para a redução dos íons Pt(IV) quanto para a 

redução dos íons Ru(III) observou-se que os meios reacionais após a separação dos 

eletrocatalisadores e nas diferentes etapas apresentaram-se incolores, sugerindo 

que a redução dos íons Pt(IV) e de Ru(III) ocorreram independente da ordem de 

deposição e da presença de um ou outro íon. A análise por EDX dos 

eletrocatalisadores PtRu/C após a redução sucessiva mostrou que a razão Pt:Ru foi 

bastante semelhante à nominal em ambos os casos. 

Na FIG. 52 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados por deposição sucessiva dos metais em 

água/2-propanol. 
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FIGURA 52. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do 

suporte de carbono Vulcan® XC72R e está presente no dois difratogramas. Os picos 

que aparecem em, aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º, também 

presentes nos dois difratogramas são associados aos planos (111), (200), (220), 
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(311) e (222), respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada 

(cfc) da platina e suas ligas. 

Nota-se que no meio reacional água/2-propanol a ordem de deposição 

não modificou o formato dos difratogramas. O material analisado apresentou 

tamanho de cristalito de aproximadamente 3 nm.  

Na FIG. 53 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na ausência de metanol, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados variando a seqüência do metal a ser reduzido. 
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FIGURA 53. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais, com 
velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 

meio reacional água/2-propanol depositando primeiramente os íons Ru(III) sobre o 

suporte de carbono obtendo o catalisador Ru/C e posteriormente depositando Pt(IV) 

sobre o Ru/C apresentaram uma região de adsorção/dessorção de hidrogênio 
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melhor definida indicando uma maior disponibilidade de sítios de platina para a 

adsorção/dessorção de hidrogênio e um menor recobrimento de sítios de platina por 

rutênio. O eletrocatalisador preparado depositando o Ru sobre Pt/C apresentou uma 

região de adsorção/dessorção de hidrogênio suprimida indicando que os sítios de 

platina foram recobertos por rutênio, inibindo a adsorção/dessorção do hidrogênio, 

comportamento típico de eletrocatalisadores com superfície rica em rutênio. No 

voltamograma também foi observado maiores valores de corrente em potenciais 

entre 0,3 – 0,6 V vs. ERH indicando a formação de espécies oxigenadas, 

provavelmente, RuO2. Na varredura catódica também foi observada a redução dos 

óxidos formados durante a varredura anódica.  

Na FIG. 54 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C preparados em água/2-

propanol por deposição sucessiva dos metais, na presença de metanol 1,0 mol L-1. 
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FIGURA 54. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtRu/C 
preparados em água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais, na 
presença de metanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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O voltamograma do eletrocatalisador preparado com a deposição da 

platina sobre o rutênio apresentou uma melhora na corrente de oxidação do metanol 

acima de 0,6 V, comportamento característico de eletrocatalisadores com superfície 

rica em platina, tal aumento pode ser atribuído à formação de óxidos de platina 

nestes potenciais. No eletrocatalisador preparado com deposição do Ru sobre a Pt 

(superfície rica em Ru) nota-se o inicio de oxidação do metanol em potenciais 

menores, fato este provavelmente associado à formação de espécies oxigenadas 

provenientes do Ru, esses potenciais são menores em relação à formação de óxidos 

de Pt. Estes resultados também mostram que é importante a presença de sítios de 

platina para a adsorção do metanol gerando valores de corrente maiores acima de 

0,6 V vs. ERH. 

Na FIG. 55 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente, em soluções 0,5 mol L-1 de H2SO4 e 1,0 mol L-1 de metanol em potencial 

fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, referentes aos eletrocatalisadores PtRu/C 

preparados em água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais. 
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FIGURA 55. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtRu/C preparados 
em água/2-propanol por deposição sucessiva dos metais Pt e Ru. 
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As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

embora estáveis, são pouco ativos. Dos resultados apresentados, conclui-se que as 

variações encontradas nos valores das correntes geradas por estes 

eletrocatalisadores estão associadas a alterações em suas características 

superficiais, conforme verificado nas análises de voltametria cíclica.  

A comparação entre os resultados obtidos na preparação deste mesmo 

sistema (PtRu/C) em baixas taxas de dose [6] com os resultados atuais é coerente 

com o relato de outros autores que prepararam sistemas multimetálicos por síntese 

radiolítica (Au-Ag, Au-Pt, Au-Pd) [59,60,61] e também observaram que a estrutura 

das partículas formadas depende da taxa de dose da radiação. Geralmente em 

taxas de dose baixas as nanopartículas apresentam estruturas segregadas em 

camadas do tipo “core-shell” com o metal mais nobre ocupando o núcleo e o metal 

menos nobre depositando sobre ele. A formação de tais estruturas é explicada pela 

competição entre dois mecanismos, o mecanismo de redução-coalescência de 

ambas as espécies e o mecanismo de transferência de elétrons intermetais. Neste 

último, os átomos recém formados de metais menos nobres sofrem reoxidação 

transferindo elétrons para os íons metálicos mais nobres. Sendo assim, a 

segregação ou a formação de ligas intermetais é determinada pela cinética de 

redução dos íons. Uma rápida redução química de ambos os íons evita que seja 

estabelecido o equilíbrio redox por meio da transferência de elétrons, gerando 

bimetais não segregados. Em taxas de dose altas, geralmente as nanopartículas 

formadas apresentam estruturas não segregadas com as espécies metálicas 

homogeneamente distribuídas. Entretanto, em sistemas bimetálicos como Ag-Pd, 

mesmo em taxas de doses baixas formam-se estruturas não segregadas (ligas) [61]. 

A estrutura formada pelo sistema Ag-Rh é diferente das anteriores [75]. Este 

sistema, mesmo em taxas de dose altas formam clusters puros (segregados) de 

diferentes tamanhos, são formados clusters maiores de Ag rodeados por pequenos 

clusters de Rh. 
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No caso do sistema Pt-Ru quando irradiado com taxa de dose baixa 

(radiação gama) no meio reacional água/2-propanol [6] observou-se a formação de 

nanopartículas com a superfície mais rica em átomos de Ru. O mesmo sistema Pt-

Ru quando irradiado com taxas de dose altas (feixe de elétrons) a redução dos íons 

Pt(IV) também ocorreu com velocidade maior que a dos íons Ru(III) e também 

parece ocorrer a formação de nanopartículas com superfície mais rica em Ru. 

4.2.5 Conclusões parciais sobre os eletrocatalisadores PtRu/C preparados em 

água/2-propanol 

• Os testes eletroquímicos e na célula a combustível mostraram que os 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados no meio reacional água/2-

propanol apresentaram-se bastante ativos na oxidação eletroquímica 

do metanol. A comparação com o eletrocatalisador PtRu/C E-TEK 

mostrou que materiais com atividades superiores à atividade do 

eletrocatalisador comercial podem ser obtidos por esta metodologia.  

• Nas condições estudadas, as variações nos parâmetros de síntese 

(tempo de irradiação, razão volumétrica e taxa de dose) não 

provocaram alterações significativas na atividade eletrocatalítica dos 

materiais obtidos.  

• Em todos os casos observou-se a formação de uma fase cristalina cfc 

de platina e suas ligas, sem a presença de fases de rutênio 

segregadas. O tamanho de cristalitos obtidos ficou entre 3,0 e 4,5 nm. 

• Foram obtidos eletrocatalisadores PtRu/C com razões atômicas Pt:Ru 

próximas às razões atômicas de partida. Tanto foram obtidos 

eletrocatalisadores com superfície mais rica em rutênio que em platina, 

quanto com superfície mais rica em platina que em rutênio. Os 

eletrocatalisadores preparados com razão atômica Pt:Ru igual a 80:20 

mostrou-se o mais ativo na oxidação eletroquímica do metanol à 
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temperatura ambiente e na temperatura de operação de uma célula a 

combustível.  

• Os resultados sugerem que a redução dos íons Pt(IV) e dos íons Ru(III) 

ocorrem simultaneamente, com uma maior cinética dos íons Pt(IV) 

gerando partículas com distribuição homogênea dos metais. Após 

esgotar os íons Pt(IV) as espécies de rutênio depositam-se sobre estas 

partículas, tornando a superfície das partículas formadas, mais rica em 

rutênio que em platina. Resultados semelhantes foram obtidos por 

outros autores que também prepararam sistemas multimetálicos (Au-

Ag, Au-Pd, Au-Pt) por síntese radiolítica [60, 61]. 

4.3 Preparação de eletrocatalisadores PtSn/C em água/2-propanol 

Os experimentos iniciais para preparação dos eletrocatalisadores PtSn/C 

começaram no meio reacional água/2-propanol. Para tal, foram usados os 

conhecimentos adquiridos anteriormente sendo irradiados meios reacionais com 

corrente mínima do feixe (0,4 mA – taxa de dose de 1,6 kGy s-1) durante 3,0 min, o 

que equivale a uma dose total de 288 kGy. 

4.3.1 Preparação de eletrocatalisadores PtSn/C em água/2-propanol variando a 

razão volumétrica 

O efeito da razão volumétrica água/2-propanol nas características dos 

eletrocatalisadores PtSn/C foi estudado em 50 mL de solução água/álcool contendo 

carbono Vulcan® XC72R, H2PtCl6.6H2O e SnCl2.2H2O, com razão atômica Pt:Sn de 

50:50.  

Na TAB. 11 é apresentado o efeito da razão volumétrica água/2-propanol 

do meio reacional nas propriedades dos eletrocatalisadores PtSn/C. 
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TABELA 11. Influência da razão volumétrica água/2-propanol nas 
características dos eletrocatalisadores PtSn/C.  

Água/2-
propanol (v/v) 

Coloração do 
meio reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Sn) EDX 

Tamanho 
cristalito (nm) 

75/25 Incolor 54:46 4,4 

50/50 Incolor 52:48 3,3 

25/75 Incolor 53:47 3,0 

 

Os resultados de EDX mostraram que as razões atômicas Pt:Sn obtidas 

são bastante similares às razões atômicas nominais. Os materiais preparados com 

as razões volumétricas descritas anteriormente apresentaram tamanho de cristalito 

entre 3,0 e 4,5 nm. A análise qualitativa efetuada com KI também não indicou a 

presença de íons Pt(IV) na solução obtida após a separação do eletrocatalisador 

PtSn/C. 

Na FIG. 56 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão volumétrica água/2-

propanol. 
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FIGURA 56. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão volumétrica. 
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Na FIG. 56 observou-se para todos os eletrocatalisadores um pico de 

difração próximo a 2θ = 25º, referente ao plano (002) da estrutura hexagonal do 

suporte de carbono Vulcan® XC72R. Os picos que aparecem em aproximadamente 

2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também presentes em todos os difratogramas são 

associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente, 

característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina. Em relação ao 

difratograma da Pt/C não se observou deslocamentos dos picos da fase cúbica de 

face centrada dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados, sugerindo que não 

ocorreu a formação de ligas entre a Pt e o Sn. O deslocamento do pico da fase cfc é 

claramente observado no difratograma do eletrocatalisador PtSn/C da BASF (razão 

Pt:Sn de 75:25), o qual apresenta-se na forma de liga (dados do fabricante). Não se 

observa nos difratogramas a presença de outras fases sugerindo que as fases de 

estanho e/ou óxidos de estanho encontram-se como fases amorfas, o que também 

pode ser interessante para a atividade destes eletrocatalisadores. 

Observou-se que o tamanho de cristalito da fase cfc da platina diminuiu à 

medida em que ocorre um aumento da concentração de 2-propanol no meio 

reacional (TAB. 11, FIG. 56). 

Na FIG. 57 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) dos 

eletrocatalisadores PtSn/C (20% em massa de metais e razão atômica Pt:Sn de 

50:50), obtidos em meio ácido, na ausência de etanol, preparados em meio reacional 

água/2-propanol, variando a razão volumétrica (v/v), irradiados durante 3,0 min com 

taxa de dose de radiação de 1,6 kGy s-1. 
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FIGURA 57. Voltametrias cíclicas dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão volumétrica, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

A FIG. 57 mostra que todos os VC dos eletrocatalisadores PtSn/C 

preparados variando a razão volumétrica água/2-propanol do meio reacional 

apresentaram perfis voltamétricos semelhantes, ocorrendo algumas variações 

principalmente na região de potenciais baixos (0,05 – 0,4 V vs. ERH). A 

sobreposição dos voltamogramas permite observar que o eletrocatalisador 

preparado com razão volumétrica 25/75 apresenta a região de oxidação/redução do 

hidrogênio (0,05 - 0,4 V vs. ERH) bem mais pronunciada o que pode ser atribuído ao 

menor tamanho de cristalito da fase cfc da platina.  

Na FIG. 58 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de etanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores 

PtSn/C preparados em meio reacional água/2-propanol com diferentes razões 

volumétricas. 
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FIGURA 58. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão volumétrica, na presença de 
etanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Observou-se que, nas condições estudadas, todos os voltamogramas 

cíclicos apresentaram perfis voltamétricos semelhantes com uma sensível melhora 

na corrente gerada pelo eletrocatalisador preparado com razão volumétrica água/2-

propanol de 50/50 em toda a faixa de potencial. Esta melhora nas correntes de 

oxidação/redução do etanol apresentada pelo eletrocatalisador preparado com razão 

volumétrica água/2-propanol de 50/50 pode estar associada a uma maior quantidade 

de platina superficial ou a uma melhor distribuição superficial das espécies 

metálicas, uma vez que o tamanho de cristalito e a posição e intensidade dos picos 

de adsorção/dessorção do hidrogênio nos voltamogramas cíclicos dos 

eletrocatalisadores com razão volumétrica 50/50 e 25/75 (FIG. 57) são bastante 

semelhantes. 

Na FIG. 59 são mostradas as cronoamperometrias obtidas em meio 

reacional água/2-propanol com diferentes razões volumétricas, obtidas à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4, em potencial fixo de 0,5 V vs. ERH 
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durante 30 min com uma velocidade de varredura de 10 mV s-1, referentes aos 

eletrocatalisadores PtSn/C na presença de etanol 1,0 mol L-1.  
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FIGURA 59. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão volumétrica, na presença de etanol  
1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se ativos e estáveis. O eletrocatalisador preparado com razão 

volumétrica de 50/50 apresentou maior atividade que os eletrocatalisadores 

preparados com razões volumétricas água/2-propanol de 25/75 e 75/25, maior 

também que o eletrocatalisador comercial PtSn/C BASF, provavelmente devido a 

uma superfície com características mais apropriadas para a adsorção/dessorção do 

etanol.  

Na FIG. 60 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência dos MEA’s preparados com os eletrocatalisadores PtSn/C (20% em massa 

de metais e razão atômica Pt:Sn de 50:50 e 25/75) em água/2-propanol variando a 

razão volumétrica, comparadas às curvas do MEA preparado com o eletrocatalisador 

PtSn/C (20% em massa de metais) da BASF, obtidas galvanostaticamente em 

células unitárias de 5 cm2 alimentadas diretamente a etanol. A temperatura de 
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operação da célula foi mantida em 75 oC, a temperatura de umidificação do oxigênio 

foi de 80 ºC e o etanol foi alimentado à temperatura ambiente (25 ºC). A 

concentração de etanol utilizada foi de 2,0 mol L-1 e a vazão de 1,0 mL min-1.  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

100

200

300

400

500

600

700

800
 BASF
 Água/2-propanol=50/50
 Água/2-propanol=25/75

Densidade de corrente (m A cm
-2)

P
ot

en
ci

al
 (

m
V

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

D
en

si
da

de
 d

e 
P

ot
ên

ci
a 

(m
W

 c
m

-2
)

 

FIGURA 60. Curvas de polarização e densidade de potência dos 
eletrocatalisadores PtSn/C preparados em água/2-propanol (50:50 e 25/75 v/v) 
comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial da BASF. 

O eletrocatalisador PtSn/C com razão atômica Pt:Sn de 50:50 preparado 

em água/2-propanol(50/50 v/v) apresentou, à temperatura ambiente, atividade 

eletrocatalítica superior à atividade do eletrocatalisador comercial, como visto na 

FIG. 59, enquanto que o eletrocatalisador preparado com razão volumétrica água/2-

propanol de 25/75 apresentou atividade semelhante ao comercial, na região de 

potencial de interesse da célula a combustível. O resultado obtido na célula unitária 

em 75 oC (FIG. 60) mostrou que nesta temperatura, a atividade do eletrocatalisador 

preparado com razão volumétrica 50/50 foi inferior à atividade do eletrocatalisador 

comercial. Enquanto que o eletrocatalisador preparado com razão volumétrica 25/75 

mostrou atividade semelhante ao comercial na faixa de densidade de corrente entre 

0 e 100 mA cm-2.  
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A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 37 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado com razão volumétrica água/2-propanol de 50/50 forneceu 28 mW cm-2, e 

o eletrocatalisador preparado com razão volumétrica 25/75 foi de  

35 mW cm-2.  

4.3.2 Preparação de eletrocatalisadores PtSn/C em água/2-propanol variando a 

razão atômica Pt:Sn 

Após variar a razão atômica água/2-propanol do meio reacional e escolher 

a razão de 50/50, foi estudado o efeito da variação da razão atômica Pt:Sn entre 

25:75, 50:50, 75:25 e 90:10 sobre as características e atividade dos 

eletrocatalisadores preparados neste meio reacional.   

Na TAB. 12 são apresentados os resultados dos efeitos da razão atômica 

Pt:Sn na preparação dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados em água/2-

propanol(50:50 v/v). 

TABELA 12. Influência da razão atômica Pt:Sn nas características dos 
eletrocatalisadores PtSn/C preparados em água/2-propanol. 

Razão Atômica 
Pt:Sn 

Coloração do 
meio 

reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Sn) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 
25:75 Incolor 32:68 3,2 

50:50 Incolor 51:49 3,0 

75:25 Incolor 69:31 3,3 

90:10 Incolor 88:12 3,3 

 

As análises por EDX mostraram que as razões atômicas Pt:Sn obtidas 

são bastante semelhantes às razões nominais. 
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Na FIG. 61 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão atômica de partida, no meio 

reacional água/2-propanol com razão volumétrica 50/50.  

20 30 40 50 60 70 80 90
0

100

200

300

400

500

600

700

(222)

(311)

(002)

SnO
2

(220)
(200)

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

2θ ((((
ο
))))

 P t:Sn=75:25
 P t:Sn=90:10
 P t:Sn=25:75
 P t:Sn=50:50
 B AS F

(111)

SnO
2

 

FIGURA 61. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Sn. 

Na FIG. 61 observam-se os picos de difração que aparecem próximos a 

2θ = 25º, provenientes do suporte de carbono Vulcan® XC72R, e que estão 

presentes em todos os difratogramas. Os picos que aparecem em aproximadamente 

2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também estão presentes em todos os difratogramas e 

são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente, 

característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina e suas ligas. 

Observa-se claramente no difratograma do eletrocatalisador PtSn/C preparado com 

razão atômica Pt:Sn de 25:75 a presença de picos em 2θ = 34º e 52º os quais são 

atribuídos à presença de SnO2 na forma de cassiterita [76, 77]. Apesar destes picos 

não serem evidentes nos difratogramas dos eletrocatalisadores PtSn/C com razões 

atômicas Pt:Sn de 90:10, 75:25 e 50:50, a presença desta fase não pode ser 
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descartada nestes materiais. Os materiais preparados com as razões atômicas 

descritas anteriormente apresentaram tamanho de cristalito entre 3,0 e 3,5 nm. 

Na FIG. 62 são mostrados os resultados de Espectroscopia Mössbauer do 

eletrocatalisador PtSn/C preparado no meio reacional água/2-propanol com razão 

volumétrica 50/50 e razão atômica Pt:Sn igual a 50:50. 
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FIGURA 62. Espectroscopia Mössbauer do eletrocatalisador PtSn/C preparado 
em água/2-propanol com razão atômica Pt:Sn de 50:50. 

Observou-se que o espectro Mössbauer deste eletrocatalisador mostra 

apenas um pico alargado (dublete) centrado próximo à velocidade zero, típico de 

Sn(IV) atribuído ao SnO2. Neste espectro não foram observados picos referentes a 

Pt3Sn, PtSn, SnO e Sn(0) [78, 79, 80, 81]. 

Na FIG. 63 são mostradas as voltametrias cíclicas, obtidas em meio ácido 

dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão atômica de partida, no 

meio reacional água/2-propanol com razão volumétrica 50/50, na ausência de 

etanol. 
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FIGURA 63. Voltametrias cíclicas dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Sn, com velocidade de 
varredura de 10 mV s-1. 

Na FIG. 63 observou-se que os voltamogramas cíclicos destes 

eletrocatalisadores PtSn/C apresentaram perfis voltamétricos distintos entre si ao 

longo de toda a faixa de potencial estudado, o que lhes conferem características 

superficiais diferenciadas. A sobreposição dos voltamogramas permite observar 

diferentes curvaturas na varredura catódica com diferentes perfis de redução dos 

óxidos principalmente na região entre 0,3 e 0,6 V vs. ERH. O que se observa em 

todos os voltamogramas é um deslocamento dos processos de redução. 

Os eletrocatalisadores preparados com razão atômica Pt:Sn iguais a 

50:50 e 25:75 mostraram maiores valores de corrente na varredura anódica na 

região entre 0,3 – 0,7 V vs. ERH indicando uma maior formação de espécies 

oxigenadas; na varredura catódica observou-se a redução de uma maior quantidade 

de espécies oxigenadas o que está em consonância com o comportamento 

observado na varredura anódica. 

Na FIG. 64 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 
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de 10 mV s-1, na presença de etanol 1,0 mol L-1 referentes aos eletrocatalisadores 

PtSn/C preparados em meio reacional água/2-propanol 50/50 (v/v) com diferentes 

razões atômicas. 
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FIGURA 64. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Sn, na presença 
de etanol 1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Os voltamogramas da FIG. 64 apresentam perfis voltamétricos 

semelhantes na região de baixos potenciais e desempenhos similares na região de 

potencial de interesse das células a combustível (0,3 - 0,5 V). Apenas na região de 

potenciais altos observou-se que o eletrocatalisador preparado com razão atômica 

Pt:Sn igual a 50:50 apresentou maiores correntes de oxidação, provavelmente 

devido a uma distribuição mais uniforme dos sítios catalíticos e à formação dos 

óxidos de platina superficiais. 

Na FIG. 65 são mostradas as cronoamperometrias obtidas em  

0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura de 10 mV s-1, na presença 

de etanol 1,0 mol L-1 em potencial fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, obtidos à 
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temperatura ambiente, referentes aos eletrocatalisadores PtSn/C preparados em 

meio reacional água/2-propanol 50/50 (v/v) com diferentes razões atômicas. 
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FIGURA 65. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/2-propanol variando a razão atômica Pt:Sn, na presença de etanol  
1,0 mol L-1. 

Na FIG. 65 observou-se que os eletrocatalisadores avaliados  

apresentaram-se ativos e estáveis. Os eletrocatalisadores preparados com razão 

atômica Pt:Sn de 50:50, 90:10 e 75/25 apresentaram atividades semelhantes e 

superiores à atividade do eletrocatalisador comercial da BASF. O eletrocatalisador 

preparado com razão atômica Pt:Sn igual a 25/75 apresentou baixa atividade. 

Na FIG. 66 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em metais e razão 

atômica Pt:Sn = 75:25) em água/2-propanol com razão volumétrica 50/50, 

comparadas às curvas do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em 

massa de metais) da BASF. 
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FIGURA 66. Curvas de polarização e densidade de potência do 
eletrocatalisador PtSn/C preparado em água/2-propanol variando a razão 
atômica comparadas às curvas do eletrocatalisador comercial BASF. 

Os resultados sugerem que, semelhante ao que ocorreu nas análises por 

voltamogramas cíclicos e por cronoamperometrias do item anterior (variação da 

razão volumétrica água/2-propanol) onde os eletrocatalisadores preparados no meio 

reacional água/2-propanol com razão volumétrica de 50/50 apresentaram melhores 

atividades que o eletrocatalisador comercial e piores resultados nas medidas em 

célula unitária. Neste caso, os resultados de voltametria cíclica sugerem que a 

atividade do eletrocatalisador com razão atômica Pt:Sn igual a 75:25 foi semelhante 

ao eletrocatalisador comercial enquanto que os resultados das medidas efetuadas 

em células unitárias apresentaram atividade menor em comparação ao comercial. 

Estes dados também sugerem que, nas condições estudadas, as atividades dos 

eletrocatalisadores dependem não apenas da razão atômica superficial dos metais, 

mas também de outros fatores, como o método de preparação, das condições 

utilizadas no preparo destes eletrocatalisadores, do tamanho de cristalitos, entre 

outros.  
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A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 37 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado nas condições anteriormente forneceu 28 mW cm-2.  

4.3.3 Conclusões parciais sobre os eletrocatalisadores PtSn/C preparados em 

água/2-propanol 

• Os testes eletroquímicos e em células unitárias mostraram que os 

eletrocatalisadores PtSn/C obtidos no meio reacional água/2-propanol 

apresentaram-se ativos na oxidação eletroquímica do etanol. A 

comparação com o eletrocatalisador comercial PtSn/C BASF mostrou 

que esta metodologia produz eletrocatalisadores com atividades 

similares à atividade do eletrocatalisador comercial.  

• As variações nos parâmetros analisados (Razão volumétrica e razão 

atômica) provocaram alterações na atividade eletrocatalítica dos 

materiais obtidos.  

• Em todos os casos, observou-se a formação de uma fase (cfc) com 

tamanho de cristalitos entre 3,0 e 4,5 nm e também a presença da fase 

SnO2 (cassiterita). Henglein e Giersig [78] descreveram a preparação 

de estanho coloidal por redução radiolítica de SnCl2 em água/2-

propanol. Neste caso todas as etapas do processo foram executadas 

em atmosfera controlada de argônio. Em nosso caso, os experimentos 

foram realizados em atmosfera aberta sendo que a fase SnO2 

provavelmente foi formada após a hidrólise e posterior oxidação do 

SnCl2. [81]. 
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4.4 Preparação dos eletrocatalisadores PtSn/C em água/EG 

Após estudar os parâmetros envolvidos na síntese dos eletrocatalisadores 

PtSn/C no meio reacional água/2-propanol, foram estudados os mesmos parâmetros 

no meio água/EG. Neste meio também foram preparados eletrocatalisadores PtSn/C 

com razão atômica Pt:Sn igual a 50:50 variando a razão volumétrica água/EG. 

Posteriormente, foi variada a razão atômica Pt:Sn no meio reacional com a melhor 

razão volumétrica encontrada.  

4.4.1 Preparação dos eletrocatalisadores PtSn/C em água/EG variando a razão 

volumétrica 

Na TAB. 13 são apresentados os resultados dos efeitos da razão 

volumétrica água/EG nas características dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 

com razão atômica de partida Pt:Sn = 50:50. 

TABELA 13. Influência da razão volumétrica água/EG nas características dos 
eletrocatalisadores PtSn/C.  

Razão 
volumétrica 

água/EG 

Coloração do 
meio 

reacional 

Razão Atômica 
(Pt:Sn) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 
75:25 Incolor 50:50 2,8 

50:50 Incolor 50:50 2,7 

25:75 Incolor 51:49 2,0 

 

Os resultados de EDX mostraram que os eletrocatalisadores PtSn/C 

preparados no meio reacional água/EG apresentaram razões atômicas semelhantes 

às razões nominais, indicando que todos as espécies metálicas foram incorporadas 

ao suporte de carbono. O tamanho de cristalito ficou entre 2 e 3 nm. 

 Na FIG. 67 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão volumétrica água/EG com 

razão atômica de partida Pt:Sn de 50:50.  
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FIGURA 67. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/EG variando a razão volumétrica.  

Na FIG. 67 observaram-se que os picos de difração que aparecem 

próximos a 2θ = 25º, provenientes do suporte de carbono Vulcan® XC72R estão 

presentes em todos os difratogramas. Os picos que aparecem em, 

aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também presentes em todos os 

difratogramas, são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), 

respectivamente, característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina 

e suas ligas. Observou-se também que todos os difratogramas dos 

eletrocatalisadores preparados em água/EG apresentaram picos de difração 

praticamente na mesma posição do eletrocatalisador Pt/C e deslocados em relação 

aos difratogramas do eletrocatalisador comercial, PtSn/C BASF sugerindo que o 

estanho não foi incorporado à estrutura cristalina da platina. O deslocamento para 

ângulos menores do pico de difração do difratograma referente ao eletrocatalisador 

comercial deve-se ao fato do estanho apresentar maior raio atômico que a platina e 

do eletrocatalisador ser caracterizado como liga pelo fabricante. Todos os 

eletrocatalisadores preparados neste meio (água/EG) apresentaram fase de SnO2 

identificada pela presença de picos em 2θ = 34º e 52º. A presença de fases SnO2 
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nos eletrocatalisadores obtidos em água/EG sugere que estes eletrocatalisadores 

apresentam esta fase mais ordenada comparada às fases dos eletrocatalisadores 

obtidos em água/2-propanol. Os materiais preparados nesta condição apresentaram 

tamanho de cristalito entre 2,0 e 3,0 nm. Os resultados de DRX sugerem que uma 

maior concentração de EG no meio reacional favorece a redução do tamanho de 

cristalito.  

Na FIG. 68 são mostrados os resultados de Espectroscopia Mössbauer do 

eletrocatalisador PtSn/C preparado no meio reacional água/EG com razão 

volumétrica 25/75 e razão atômica Pt:Sn igual a 75:25. 
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FIGURA 68. Espectroscopia Mössbauer do eletrocatalisador PtSn/C preparado 
em água/EG com razão atômica Pt:Sn de 75:25. 

Observou-se também que o espectro Mössbauer deste eletrocatalisador 

mostra apenas a presença de um pico alargado (dublete) centrado próximo à 

velocidade zero, típico de Sn(IV) atribuído ao SnO2. Neste espectro também não 

foram observados picos referentes a Pt3Sn, PtSn, SnO e Sn(0) [79, 80]. 
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Na FIG. 69 são mostradas as voltametrias cíclicas, obtidas em meio ácido, 

na ausência de etanol, com velocidade de varredura de 10 mV s-1 dos 

eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão volumétrica água/EG com 

razão atômica de partida Pt:Sn de 50:50.  
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FIGURA 69. Voltametrias cíclicas dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/EG variando a razão volumétrica, com velocidade de varredura de  
10 mV s-1. 

Observa-se que os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores 

PtSn/C apresentaram perfis voltamétricos semelhantes ao longo de toda a faixa de 

potencial estudado. A maior diferença entre eles ocorreu na região de redução dos 

óxidos (0,3 - 0,6 V vs. ERH) com os eletrocatalisadores preparados em 25/75 

(água/EG) e o comercial apresentando maior intensidade nesta região. 

Na FIG. 70 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1 na presença de etanol 1,0 mol L-1 referentes aos eletrocatalisadores 

PtSn/C preparados em meio reacional água/EG variando a razão volumétrica 

água/EG. 
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FIGURA 70. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/EG variando a razão volumétrica, na presença de etanol 
1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Observa-se que, nas condições estudadas, todos os voltamogramas 

cíclicos apresentaram perfis voltamétricos semelhantes com uma sensível melhora 

na corrente gerada pelo eletrocatalisador preparado com razão volumétrica água/EG 

25/75, na região de potenciais entre 0,3 e 0,5 V vs. ERH, região de interesse das 

células a combustível DEFC. Esta sensível melhora nas correntes de 

oxidação/redução do etanol apresentada pelo eletrocatalisador preparado com razão 

volumétrica água/EG de 25/75 pode estar associada a uma maior área ativa de Pt 

neste material devido ao menor tamanho de cristalito. 

Na FIG. 71 são mostradas as cronoamperometrias, obtidas à temperatura 

ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4, em potencial fixo de 0,5 V vs. ERH, durante  

30 min, na presença de etanol 1,0 mol L-1, referentes aos eletrocatalisadores PtSn/C 

preparados em meio reacional água/EG variando a razão volumétrica água/EG. 
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FIGURA 71. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/EG variando a razão volumétrica, na presença de etanol 1,0 mol L-1. 

 

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentam-se menos ativos que o eletrocatalisador comercial da BASF. Dentre 

estes, o mais ativo foi preparado com razão volumétrica água/EG de 25/75. 

Na FIG. 72 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em metais e razão 

atômica Pt:Sn = 50:50) em água/EG com razão volumétrica 25/75, comparadas às 

curvas do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em metais) da 

BASF. 
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FIGURA 72. Curvas de polarização e densidade de potência do 
eletrocatalisador PtSn/C preparado em água/EG (25/75) comparadas às curvas 
do eletrocatalisador comercial da BASF.  

A densidade máxima de potência obtida com o MEA preparado com o 

eletrocatalisador comercial foi de 37 mW cm-2, enquanto que o eletrocatalisador 

preparado nas condições acima forneceu 42 mW cm-2. Esta atividade, superior à 

atividade do eletrocatalisador comercial foi diferente dos resultados obtidos em 

voltametria cíclica e em cronoamperometria, onde o eletrocatalisador comercial 

apresentou melhor atividade. Trabalhos recentes têm mostrado que os PtSnO2 são 

bastante ativos na oxidação eletroquímica do etanol [79, 80]. 

4.4.2 Preparação de eletrocatalisadores PtSn/C em água/EG variando a razão 

atômica 

Após variar a razão volumétrica água/EG e determinar a melhor razão 

(25/75 v/v), foram efetuados testes variando a razão atômica Pt:Sn entre 25:75, 

50:50 e 75:25. 
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Na TAB. 14 é apresentado o efeito da razão atômica nas características 

dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados no meio reacional água/EG.  

TABELA 14. Influência da razão atômica Pt:Sn nas características dos 
eletrocatalisadores PtSn/C preparados em água/EG (25/75). 

Razão atômica 
Pt:Sn  

Coloração do 
meio reacional 

Razão 
Atômica 

(Pt:Sn) EDX 

Tamanho 
cristalito 

(nm) 
25:75 Incolor 30:70 < 2,0 

50:50 Incolor 51:49 < 2,0 

75:25 Incolor 31:69 2,0 

90:10 Incolor 89:11 2,0 

 

Os resultados de EDX revelaram que a maioria dos íons Pt(IV) e Sn(II) 

foram reduzidos e incorporados ao suporte de carbono. Observou-se também que as 

razões atômicas obtidas foram similares às razões nominais e que o tamanho de 

cristalito foi de, aproximadamente, 2 nm. 

Na FIG. 73 são mostrados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão atômica de partida, no meio 

reacional água/EG com razão volumétrica 25/75.  
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FIGURA 73. Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Sn.  

Nestes difratogramas observaram-se que os picos de difração que 

aparecem próximos a 2θ = 25º, provenientes do suporte de carbono Vulcan® XC72R 

estão presentes em todos os difratogramas. Os picos que aparecem próximos a 2θ = 

40º, 47º, 67º, 82º e 87º também presentes em todos os difratogramas são 

associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente, 

característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina e suas ligas. 

Destes, os materiais preparados com razões atômicas Pt:Sn = 25:75 e 50:50 

apresentam fase de SnO2 observada pela presença de picos em 2θ = 34º e 52º, 

enquanto que nos materiais preparados com razões atômicas Pt:Sn de 75:25 e 

90:10 esta fase não é claramente observada, no entanto, sua presença não pode ser 

descartada. Talvez a identificação desta fase não seja possível devido à menor 

quantidade de Sn presente nestas amostras. Os materiais preparados com as 

razões atômicas descritas acima apresentaram tamanhos de cristalito próximos de 

2,0 nm. 

Na FIG. 74 são mostradas as voltametrias cíclicas, obtidas em meio ácido, 

na ausência de etanol, com velocidade de varredura de 10 mV s-1, dos 
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eletrocatalisadores PtSn/C preparados variando a razão atômica de partida, no meio 

reacional água/EG com razão volumétrica 25/75.  
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FIGURA 74. Voltametrias cíclicas dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/EG variando a razão atômica Pt:Sn, com velocidade de varredura de 
10 mV s-1. 

 

Nestes voltamogramas cíclicos observou-se que os eletrocatalisadores 

PtSn/C apresentaram perfis voltamétricos distintos entre si ao longo de toda a faixa 

de potencial estudado, o que lhes conferem características superficiais 

diferenciadas. O voltamograma do eletrocatalisador preparado com razão atômica 

Pt:Sn igual a 90:10 apresentou o pico de redução dos óxidos deslocado para 

potenciais positivos, neste eletrocatalisador também observou-se uma melhor 

definição da região de adsorção/dessorção do hidrogênio. O voltamograma do 

eletrocatalisador preparado com razão atômica Pt:Sn igual a 25:75 apresentou 

menor definição da região de adsorção/dessorção de hidrogênio em relação aos 

demais e o maior alargamento da região de dupla camada evidenciando a presença 

de grande quantidade de espécies oxigenadas na superfície do eletrocatalisador. 
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Na FIG. 75 são mostrados os voltamogramas cíclicos (VC) obtidos à 

temperatura ambiente, em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura 

de 10 mV s-1, na presença de etanol 1,0 mol L-1 referentes aos eletrocatalisadores 

PtSn/C preparados em meio reacional água/EG com diferentes razões atômicas. 
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FIGURA 75. Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores PtSn/C 
preparados em água/EG variando a razão atômica Pt:Sn, na presença de etanol 
1,0 mol L-1, com velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

Nestes voltamogramas cíclicos observou-se que os voltamogramas dos 

eletrocatalisadores PtRu/C preparados neste meio reacional apresentaram perfis 

voltamétricos distintos. O eletrocatalisador com razão atômica Pt:Sn igual a 90:10 

apresentou os maiores valores de corrente na região de potencial maior que 0,3 V vs 

ERH.  

Na FIG. 76 são mostradas as cronoamperometrias obtidas à temperatura 

ambiente em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com uma velocidade de varredura de 10 mV s-1, 

na presença de etanol 1,0 mol L-1 em potencial fixo de 0,5 V vs. ERH durante 30 min, 

referentes aos eletrocatalisadores PtSn/C preparados em meio reacional água/EG 

com diferentes razões atômicas. 
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FIGURA 76. Cronoamperometrias dos eletrocatalisadores PtSn/C preparados 
em água/EG variando a razão atômica Pt:Sn, na presença de etanol  
1,0 mol L-1. 

As cronoamperometrias mostraram que os eletrocatalisadores avaliados 

apresentaram-se bastante ativos e estáveis. Os eletrocatalisadores preparados com 

razão atômica Pt:Sn de 75:25 e 90:10 apresentaram atividades superiores à 

atividade do eletrocatalisador comercial da BASF. 

Na FIG. 77 são mostradas as curvas de polarização e de densidade de 

potência do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em massa de 

metais e razão atômica Pt:Sn = 75:25) em água/EG com razão volumétrica 25/75, 

comparadas às curvas do MEA preparado com o eletrocatalisador PtSn/C (20% em 

massa de metais). 
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FIGURA 77. Curvas de polarização e densidade de potência do 
eletrocatalisador PtSn/C preparado em água/EG (25/75) comparadas às curvas 
do eletrocatalisador comercial da BASF.  

Os eletrocatalisadores preparados nas condições anteriores 

apresentaram atividades semelhantes à atividade do eletrocatalisador comercial. Os 

resultados de voltametria cíclica mostraram uma atividade superior ao comercial.  

4.4.3 Conclusões parciais sobre os eletrocatalisadores PtSn/C preparados em 

água/EG 

• Os testes eletroquímicos e em células unitárias mostraram que os 

eletrocatalisadores PtSn/C obtidos no meio reacional água/EG 

apresentaram-se bastante ativos na oxidação eletroquímica do etanol e 

valores de corrente similares ao eletrocatalisador comercial, nos testes 

em células.  

• As variações nos parâmetros analisados (razão volumétrica e razão 

atômica) provocaram alterações na atividade eletrocatalítica dos 

materiais obtidos. 
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• Em todos os casos, observou-se a formação de uma fase (cfc) de 

platina com tamanho de cristalito entre 2,0 e 3,0 nm e também a 

presença da fase SnO2 (cassiterita). Conforme discutido em conclusões 

anteriores a obtenção de outras espécies de Sn pode ser possível com 

procedimentos em atmosfera controlada, na ausência de oxigênio [81].  
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5 CONCLUSÕES 

A metodologia utilizada neste trabalho mostrou-se eficiente na preparação 

de eletrocatalisadores PtRu/C e PtSn/C ativos na oxidação eletroquímica de metanol 

e etanol, respectivamente, em células a combustível alimentadas diretamente a 

álcool. Os eletrocatalisadores foram preparados em uma única etapa, em poucos 

minutos e à temperatura ambiente. Nas condições estudadas, a atividade 

eletrocatalítica dos materiais obtidos apresentou-se dependente do tempo de 

irradiação, do álcool utilizado, da razão água/álcool e da razão atômica entre os 

metais.  

Os eletrocatalisadores PtRu/C obtidos no meio reacional água/EG 

apresentaram menores tamanhos de cristalitos que os preparados no meio reacional 

água/2-propanol, tal redução foi atribuída ao efeito estabilizante do EG. Neste meio 

reacional (água/EG) todos os eletrocatalisadores obtidos apresentaram razão 

atômica diferente das razões atômicas de partida. Os resultados também mostraram 

que a redução química dos íons Pt(IV) ocorre com uma cinética maior que a dos 

íons Ru(III). Sugerem ainda que quando os íons de Pt(IV) são esgotados do meio 

reacional, não ocorre mais a redução dos íons Ru(III) ainda presentes no meio.  

Todos os eletrocatalisadores PtRu/C obtidos no meio reacional água/2-

propanol apresentaram razões atômicas Pt:Ru semelhantes às razões atômicas de 

partida. Por outro lado, apesar da taxa de dose alta utilizada, os resultados também 

sugerem que a redução dos íons Pt(IV) ocorre com maior velocidade que a dos íons 

Ru(III). Assim, as nanopartículas obtidas apresentam a superfície mais rica em 

rutênio e/ou óxidos de rutênio. 
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Os eletrocatalisadores PtSn/C preparados em água/2-propanol e água/EG 

apresentaram razões Pt:Sn semelhantes às razões atômicas de partida. Em todos 

os materiais obtidos foi observada a presença de fase cfc de Pt e da fase SnO2 

(cassiterita). Nas condições estudadas não foi observada a redução dos íons Sn(II). 

A metodologia desenvolvida neste trabalho para a preparação do 

eletrocatalisadores é bastante simples e permite obter os materiais em poucos 

minutos o que a qualifica para a produção destes eletrocatalisadores em larga 

escala.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

a) Analisar os eletrocatalisadores por MET para observar o tamanho e a 

distribuição das nanopartículas no suporte de carbono e por XPS, visando 

determinar a composição de superfície das nanopartículas; 

b) Estudar síntese do sistema PtRu/C e PtSn/C em atmosfera controlada;  

c) Estudar a deposição controlada de camadas de Pt na superfície do Ru 

e do Sn (skin layer). 
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