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RESUMO 

 

 

CANTANE, D.A. Investigação da oxidação eletroquímica de etanol por espectrometria de massas on-line 

sobre nanoestruturas metálicas. 2013. 140 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos.  

 

 

Etanol é um combustível químico promissor como uma fonte de geração de energia in situ 

para a aplicação em células a combustível de baixa temperatura (25 ºC). Entretanto, o 

desenvolvimento das células a combustível utilizando etanol no ânodo têm sido prejudicado 

devido à baixa eficiência na oxidação eletroquímica do etanol para dióxido de carbono. Com 

isso, esta tese tem como objetivo sintetizar novos eletrocatalisadores nanoestruturados e 

investigar a sua atividade catalítica para a eletro-oxidação do etanol; além de avançar no 

conhecimento do mecanismo reacional envolvido. Para o estudo em eletrólito ácido, os 

eletrocatalisadores foram formados por nanoestruturas do tipo casca-núcleo, core-shell, 

constituída de uma casca de Pt sobre núcleos de Rh, Cu e Ni, e de nanoestruturas de Pt com 

núcleo oco, hollow. Para o eletrólito alcalino, os catalisadores foram formados por eletrodos 

policristalinos de Pt, Pd e Rh. Os produtos reacionais formados durante a eletro-oxidação do 

etanol nos diferentes eletrocatalisadores foram monitorados por medidas de espectrometria de 

massas on-line, Differential Electrochemical Mass Spectrometry - DEMS. Os resultados de 

DEMS on-line revelaram que o catalisador constituído de uma nanoestrutura de Pt depositada 

sobre um núcleo de Rh/C, com recobrimento em torno de 70 %, apresentou uma maior 

eficiência de conversão eletroquímica do etanol para CO2 quando comparado com o 

eletrocatalisador de Pt/C. Neste caso, os átomos de Rh expostos atuaram como sítios atívos 

para a adsorção dissociativa do etanol. Por outro lado, o eletrocatalisador constituído de uma 

casca de Pt e uma estrutura oca no núcleo mostaram maiores taxas reacionais globais de 

oxidação do etanol quando comparado com o eletrocatalisador de Pt/C, o que foi atribuído à 

menor força de adsorção do etanol e dos intermediários formados sobre a superfície metálica. 

Isso é devido ao menor valor de energia (d) do centro da banda d da Pt, que é causado pela 

contração da rede cristalina da Pt, devido à formação de uma nanoestrutura oca no núcleo 

(Efeito geométrico), e pela interação eletrônica dos átomos de Pt superficiais com átomos de 

Ni remanescentes nas camadas mais internas da nanopartícula (Efeito ligane). Os resultados 

em eletrólito alcalino mostraram que o eletrocatalisador de Pt apresenta a maior taxa reacional 

global de oxidação do etanol quando comparado com os eletrodos policristalinos de Pd e Rh. 

Os experimentos de DEMS on-line, por outro lado, mostraram que o Rh apresenta uma maior 

eficiência de conversão eletroquímica do etanol para CO2 e o Pd catalisa a reação, 

preferencialmente, pela via de formação de ácido acético. Além disso, o eletrodo 

policristalino de Pd revelou que a produção de CO2 ocorreu predominantemente por uma via 

divergente à observada para os eletrodos de Pt e Rh. Contudo, o entendimento do mecanismo 

de reação envovido e das propriedades eletrocatalíticas podem propulsionar, futuramente, a 

comercialização generalizada das células a combustível de etanol direto. 
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ABSTRACT 

 

 

CANTANE, D.A. Ethanol electro-oxidation investigated by on-line mass spectrometry on metallic 

nanostructures. 2013. 140 f. Thesis (PhD) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos.  

 

Ethanol is a promissing chemical fuel as an in situ source of energy generation for low-

temperature fuel cells application (25 ºC). However, due to the dominance of the paralell 

reaction pathway, the development of direct ethanol fuel cells (DEFC) has been impeded by 

the low activity of existing electrocatalysts for oxidizing ethanol to CO2. Based on this, the 

thesis aims to synthesize novel nanostructured electrocatalysts for ethanol electro-oxidation, 

besides deeper understanding of the reaction mechanism which takes place. The ethanol 

electro-oxidation reaction (EOR) was studied in acid electrolyte on carbon-supported core–

shell electrocatalysts, consisting of Pt shell on Rh, Cu and Ni cores or on hollow-core 

nanostructure. On the other hand, in alkaline electrolyte, the reaction was investigated on 

electrodeposited polycristallines Pt, Pd, Rh electrodes. The reaction products during EOR on 

differents electrocatalysts were monitored by means of on-line DEMS (Differential 

Electrochemical Mass Spectrometry) measurements. By on-line DEMS measurements, the 

Pt1.0/Rh/C electrocatalysts revealed the highest efficiency for oxidizing ethanol to CO2 in acid 

electrolyte, which was ascribed to its faster and more extensive ethanol deprotonation on the 

Pt–Rh sites, producing adsorbed intermediates in which the C–C bond cleavage is facilitated. 

On the other hand, potentiodynamic and potentiostatic curves showed the higher overall 

reaction rate for ethanol oxidation on Pt hollow nanostructure than that observed for 

Pt1.0/Rh/C and commercial Pt/C electrocatalysts, which might be attributed to the weaker 

adsorption strength of ethanol and intermediate species, such as CO and CHx. This 

improvement is achieved by the hollow-induced lattice contraction (Geometric effect) and the 

presence of Ni atoms located at the underneath Pt shell (Electronic effect). Both of these 

structural features may result in a decrease of the Pt 5d-band center - a great way for 

enhancing both the catalysts‘ activity and Pt mass activity for ethanol oxidation in acid fuel 

cells. In the case of ethanol electro-oxidation in alkaline electrolyte, the results showed that 

the highest overall reaction rate occurred on Pt electrocatalyst when compared with 

polycrystalline Pd and Rh electrodes. On-line DEMS experiments revealed that the 

polycrystalline Rh electrode exhibited greater efficiency for oxidizing ethanol to CO2, but Pd 

showed higher amounts of acetic acid (ethylacetate). Furthermore, in the case of Pt and Rh 

electrocatalysts, the CO2 formation proceeded via the COad and CHx,ad species oxidation, 

however, on Pd electrode, the reaction occured via a divergent pathway. Therefore, a deeper 

understanding for both catalysts‘ activity and reaction mechanism seems to be a promising 

way for resolving the major obstacles to the widespread commercialization of low-

temperature fuel cells. 
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1  Motivação  

 

 

O aumento acelerado pela demanda de recursos naturais em todo o mundo vem 

desafiando os cientistas a desenvolver tecnologias de geração de energia renovável, limpa, 

economicamente viável e que possam ser produzidas em escala industrial. Neste cenário, as 

células a combustível vêm se destacando por atuarem como sistemas eficientes de geração de 

energia limpa, ou seja, se utilizam de combustíveis renováveis gerando produtos de baixa 

toxidade.
1-4

 Estes sistemas trabalham como uma célula galvânica regular, com a exceção de 

que o combustível é externamente suplementado, convertendo a energia química das 

moléculas em energia elétrica.
5
 

Dentre os diferentes tipos de células a combustível propostas,
5, 6

 as constituídas por 

eletrólito polimérico, Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Fuel Cells, estão dentre as mais 

promissoras, com vantagens relacionadas à elevada eficiência, a emissão relativamente baixa 

de poluentes, e a temperatura de operação moderada (25-200 
o
C).

2,7
 Atualmente, as células 

PEM alimentadas com hidrogênio (H2) gasoso ultrapuro, no ânodo, e oxigênio (O2) - 

proveniente geralmente do ar atmosférico, no cátodo, e constituídas de catalisadores de metais 

nobres, como a platina (Pt), podem atingir densidades de potência de operação satisfatória 

(50-250 kW, ~1 W cm
-2

 em 0,6V)
7, 8

 para serem aplicadas em sistemas de transporte, como o 

automotivo e marítimo. Desta forma, o H2 e o O2, como combustíveis, podem desempenhar 

um papel importante para a geração de energia futura, atuando no lugar dos atuais 

combustíveis não renováveis, tais como a gasolina e o diesel. Além disso, as células PEM que 

operam em temperaturas baixas (< 25 
o
C) podem ser aplicadas em equipamentos portáteis 

(0,5-100 W), tais como os tocadores MP3, computadores portáteis, telefones celulares e 

outros equipamentos dentro desse nicho tecnológico.
9 Estes dispositivos podem substituir ou 
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atuar em conjunto com as atuais baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico ou de íons 

lítios.
10

 

Entretanto, questões tecnológicas, que envolvem deste a produção e o armazenamento 

de H2 gasoso quanto a utilização de catalisadores a base de metais nobres, têm dificultado a 

utilização em larga escala das células PEM, elevando assim, o seu custo final ($ 61,00 kW
-1

).
2
 

A produção de H2 livre de contaminantes, ou seja, livre de monóxido de carbono (CO);
11

 

sulfeto de hidrogênio (H2S);
12, 13

 óxido nitroso (NOx);
14

 dentre outros,
14

 é neccessária para 

manter a atividade catalítica elevada das células PEM, uma vez que estes contaminantes 

bloqueiam os sítios livres para a reação, levando à rápida desativação dos 

eletrocatalisadores.
15

 Atualmente, existem diferentes métodos em escala industrial para a 

produção de H2 gasoso a partir de fontes renováveis - incluindo energia solar, hidroelétrica e 

de biomassa; ou não renováveis.
16-18

 Entretanto, estes processos envolvem alguns estágios 

reacionais em condições severas de temperatura, tais como: (i) a reforma de CO através da 

reação de deslocamento do vapor d‘água, water-gas shift - WGS;
19, 20

 (ii) a oxidação seletiva 

de CO para CO2, selective CO oxidation reaction - SELOX;
20

 ou (iii) a hidrogenação de CO 

para metano (CH4),
21

 o que tornam a sua utilização nas células PEM dificultada e/ou inviável 

– já que para os dispositivos portáteis, por exemplo, a baixa temperatura de operação é uma 

questão vital. Por fim, a necessidade constante de manutenção na infraestrutura de 

distribuição/estocagem do hidrogênio gasoso, que ainda é de custo elevado nos atuais 

sistemas sólidos, e a baixa densidade gravimétrica específica do hidrogênio (2,0 kWh Kg
-1

, 

6% em massa),
18

 tornam sua utilização pouco viável como combustível em células a 

combustível do tipo PEM.  

Diante desse cenário, tem sido considerada a utilização direta de combustíveis 

líquidos, na temperatura ambiente, nas células como uma alternativa ao H2 gasoso. Neste 

sentido, a utilização direta de álcoois como combustíveis nas células PEM permite a direta 

conversão da energia química do álcool em energia elétrica. Isto pode proporcionar o uso 
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generalizado das células a combustível em sistemas portáteis.
2, 22

 Entretanto, para isto, é 

necessário que a oxidação do álcool ocorra de forma eficiente, ou seja, formando somente 

CO2 e H2O (+calor) como os produtos finais, para gerar alta densidade de potência. No 

entanto, até o presente momento, não existem eletrocatalisadores que atuem eficientemente na 

total oxidação eletroquímica (eletro-oxidação) de etanol à CO2,
23-31

 formando principalemente 

acetaldeído e ácido acético como os produtos finais da reação. Para contornar este problema, 

os atuais eletrocatalisadores devem ser manipulados em escala nanométrica, maximizando 

seus efeitos eletrônicos, para atuarem de forma mais seletiva (eficiente) na oxidação do 

etanol. A capacidade de manipular a estrutura e morfologia dos eletrocatalisadores numa 

escala nanométrica permite um maior controle das suas propriedades químicas,
32

 conduzindo 

ao aumento significativo das suas propriedades catalíticas. Esta manipulação é a chave central 

para superar os atuais inconvenientes na tecnologia de células a combustível PEM que 

operam principalmente em temperatura ambiente. 

Para este propósito, nesta tese de doutorado, objetiva-se avançar no conhecimento do 

mecanismo da oxidação eletroquímica de etanol e na modificação de catalisadores 

representativos para sua oxidação por meio da síntese de nanoestruturas do tipo casca-núcleo, 

core-shell.
33 
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2 Introdução 

 

 

Recentemente, no campo da química sustentável, o conceito de ―economia do CO2‖ 

tem sido amplamente discutido. G.A. Olah, laureado com o Nobel em 1994, apresentou este 

termo pela primeira vez como a ―economia do metanol‖.
34

 A chamada economia do CO2 atua 

como um caminho promissor na geração de recursos energéticos e na diminuição da 

quantidade de CO2 atmosférico, ou seja, converte o CO2 atmosférico em um composto 

químico útil, como metanol, ácido fórmico e etanol,
35

 os quais podem ser oxidados para a 

geração de energia, proporcionando desta forma, um modo contínuo de reciclagem do CO2. 

Neste contexto, diversos métodos vêm sendo utilizados a fim de transformar o CO2 

atmosférico em metanol ou em outros combustíveis úteis (ácido fórmico, etanol e outros),
35

 

entretanto, muitos obstáculos ainda não foram superados. Um exemplo de progressão que 

aborda os desafios na conversão de combustíveis fósseis derivados de CO e CO2 em um 

composto químico útil foi recentemente demonstrado por Tsang et al. usando catalisadores de 

Cu suportados em nanoestruturas core-shell de ZnOcore/CdSeshell,
36

 onde a seletividade da 

hidrogenação do CO2 para a conversão em metanol aumentou 75% sobre estas nanoestruturas. 

Este resultado apresentou novas oportunidades para entender, em nível atômico, os efeitos de 

tamanho, forma e interação metal-suporte em nanoescala, proporcionando à maximização das 

propriedades catalíticas deste material.  

Considerando a importância do conceito da economia do CO2, que atua tanto na 

conversão de CO2 em um combustível químico útil como na transformação eficiente deste 

combustível em energia, um desafio central que ainda permanece no campo da energia limpa 

é a oxidação total dos compostos obtidos (os combustíveis) para CO2 durante a geração de 

energia, completando desta forma, o ciclo da energia renovável. 
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Atualmente, diferentes álcoois vêm sendo extensivamente estudados como um 

potencial combustível para a sua utilização direta em células a combustível, Direct Alcohol 

Fuel Cells - DAFCs. Dentre os diferentes álcoois; o metanol,
3, 37, 38

 etanol,
4, 39

 etileno glicol,
3, 

40
 1-propanol

41
 e glicerol

42, 44
 são estudados amplamente por apresentarem valores de 

densidade de energia específica elevada quando comparados com os outros combustíveis de 

origem fóssil, como por exemplo, a gasolina (Tabela 1).  

A Tabela 1 mostra as reações globais que ocorrem em uma célula a combustível 

alimentada diretamente com diferentes álcoois no ânodo e oxigênio no cátodo, juntamente 

com os seus respectivos valores termodinâmicos de potencial padrão e densidade de energia 

específica. 

 

Tabela 1 - Reações globais em uma célula a combustível (PEM) alimentada com diferentes álcoois no 

ânodo e oxigênio no cátodo. Os respectivos potenciais padrão no equilíbrio (Eº eq) e as 

densidades de energia gerada foram adicionados para comparações 

Nome químico Reação Global Eºeq. vs. SHE* / V 
Densidade de Energia 

(kWh kg-1) 

Hidrogênio H2 + 1/2O2 → H2O 1,230 V 32,8 / 2,0**18, 45 

Metanol CH4O + 3/2O2  → CO2 + 2H2O  1,213 V 6,0946 

Etanol C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O  1,145 V 8,0146 

Etileno Glicol C2H6O2 + 5/2O2 → 2CO2 + 3H2O  1,210 V 5,2943, 46 

1-Propanol C3H8O + 9/2O2 → 3CO2 + 4H2O 1,310 V 9,0941 

Glicerol C3H8O3 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  - 5,0043 

*SHE–“Standard Hydrogen (Reference) Electrode”/** Estocagem do H2 em sistema sólido (6% w.)
18

 

 

 

Dentre os diferentes álcoois apresentado na Tabela 1, o etanol é, especialmente, 

atrativo para o uso nas DAFCs, devido à sua baixa toxidade quando comparado com o 

metanol, apresenta fácil armazenamento e distribuição quando comparado com o H2, além de 

densidade de energia consideravelmente elevada (8,01 kWh kg
-1

)
3
 quando comparado tanto 

com o hidrogênio (2,0 kWh kg
-1

, 6% em massa)
18

 como com os outros álcoois (Tabela 1) e a 
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gasolina (11 kWh kg
-1

).
3
 Além disso, o etanol é um combustível renovável e produzido em 

larga escala industrial por meio da fermentação de biomassa, principalmente no Brasil, onde é 

atualmente um vetor energético importante com redes de produção e distribuição bastante 

desenvolvidas para a aplicação em motores de combustão convencional. Devido a isso, o 

etanol é potencialmente considerado um candidato para ser utilizado nas células a 

combustível (DAFCs).  

Em uma célula a combustível PEM alimentada com etanol no ânodo e oxigênio no 

cátodo, a oxidação completa do etanol para CO2 e a redução do oxigênio para H2O, envolve a 

seguinte reação global: 

 

CH3CH2OH + 3H2O  2CO2 + 12H
+
 + 12 e

-
                  Eº1 = 0,084 V* (semi-reação) 

3O2 + 12H
+
 + 12 e

-
  6H2O                                             Eº2 = 1,229 V * (semi-reação) 

CH3CH2OH + 3O2  2CO2 + 3H2O                              Eºeq = 1,145 V* (reação global) 

 

Portanto, esse sistema operando com a completa oxidação do etanol, que envolve 12 

elétrons por molécula, com Eeqº = Eº2 - Eº1 = 1,145 V (*vs. SHE / V), onde Eeqº é o potencial 

termodinâmico padrão, e considerando os valores de ΔHº e ΔGº da reação, a eficiência 

termodinâmica teórica para essa célula é próxima de 0,97, mostrando interessantes 

propriedades para aplicações práticas.
3
 Entretanto, a reação de oxidação do etanol para CO2 

não é completa, envolvendo a formação de produtos parcialmente oxidados. Com isso, a 

eficiência global é proporcionalmente reduzida em função da seguinte equação:  

 

,                                                                                                                     (1) 
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Onde, ηF é a eficiência faradáica, nexp é o número de elétrons observados efetivamente 

para a reação e nteo é o número teórico de elétrons envolvidos para a oxidação completa do 

etanol para CO2. 

Com base no apresentado, os maiores desafios para a completa eletro-oxidação do 

etanol para CO2 são: (i) a quebra da ligação carbono-carbono (C-C) e (ii) a oxidação das 

espécies intermediárias adsorvidas formadas (CO e CHx) - ambas atuam como etapas 

determinantes de velocidade da reação, dependendo do potencial do eletrodo.
47

 A 

compreensão do mecanismo reacional e a manipulação dos atuais eletrocatalisadores para 

promover a quebra de ligações C-C durante a oxidação eletroquímica do etanol, além da 

subsequente oxidação dos intermediários reacionais gerados, são de grande importância, 

sendo portanto, um dos principais focos na ciência eletroquímica de oxidação de álcoois.  

 

2.1 A Reação de Eletro-Oxidação do Etanol 

 

A adsorção do etanol sobre superfícies metálicas ocorre principalmente por meio de 

duas formas: (i) pelo carbono alfa da molécula de etanol (

CH3-


adCH-OH); e/ou (ii) 

formando uma espécie etóxi adsorvida (CH3-CH2-Oad). Após a adsorção do etanol, a reação 

de eletro-oxidação para CO2 prossegue por meio de um mecanismo reacional de caminho 

paralelo, como representado na Figura 1.
26, 48-53
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Figura 1 - Reação de oxidação eletroquímica de etanol. Intermediários e produtos reacionais formados em 

eletrotrólito ácido (linha contínua) e em eletrólito alcalino (linha tracejada). Adaptado de Koper 

et al.
50

 

 
Fonte: LAI, S.; KLEIJN, S. E. F.; ÖZTÜRK, F. T. Z.; VAN REES VELLINGA, V. C.; 

KONING, J.; RODRIGUEZ, P.; KOPER, M. Effects of electrolyte pH and 

composition on the ethanol electro-oxidation reaction. Catalysis Today, v. 154, n. 1-

2, p. 102,  2010 

 

 

No caminho reacional C1, primeiramente, ocorre a adsorção dissociativa do etanol 

(quebra de ligações C-C) formando espécies CO e CHx adsorvidas que reagem com as 

espécies oxigenadas para oxidar-se à CO2, normalmente em potenciais elevados via um 

mecanismo Langmuir–Hinshelwood.
26, 38

 Paralelamente ao caminho C1, prossegue o caminho 

reacional comumente chamado de C2, onde a ligação C-C permanece inicialmente intacta 

formando alcetaldeído como produto. O acetaldeído formado pode difundir-se da superfície 

do eletrodo como um produto reacional final ou oxidar-se para CO2 por meio de uma etapa de 

formação de CO adsorvido. Além disso, o acetaldeído pode oxidar-se para ácido acético, 

tornando-se, neste caso, o produto final da oxidação do etanol, já que em temperatura 

ambiente, os atuais eletrocatalisadores existentes não são capazes de promover a sua oxidação 

para CO2.
53, 54

 Em eletrólito alcalino e condições de pH elevado (pH> 11), a reação pode 

prosseguir por rotas alternativas às apresentadas no meio ácido
27, 50

 (linhas tracejadas na 



23 

Daniel Augusto Cantane                                                                                                                                            
 

Figura 1), onde ocorre a formação da espécie etóxi ([CH3CH2O]
-
) em equilíbrio com o etanol 

no meio reacional. Assim, a oxidação da espécie etóxi para a formação de acetadeído 

prossegue por meio de apenas uma etapa de desidrogenação. Nestas condições de pH, o 

acetaldeído formado pode transformar-se no ânion [CH2CHO]
-
,
50

 que apresenta uma ligação 

C-C mais susceptível à quebra, facilitando dessa forma, a oxidação para CO2.  

 

2.2 Eletrocatalisadores para a Eletro-oxidação do Etanol 

 

Diante da extensa literatura sobre a eletro-oxidação de etanol, é encontrado que o 

melhor catalisador para promover a quebra de ligações C-H e O-H em moléculas de álcoois 

em temperatura ambiente é a platina (Pt).
52, 55, 56

 Desta forma, a eletro-oxidação do etanol em 

taxas reacionais razoáveis serão apenas concebíveis em eletrodos onde a Pt é um dos seus 

constituintes. Entretanto, a desativação dos sítios ativos para a reação sobre os eletrodos de Pt 

ocorrem rapidamente devido a forte adsorção de espécies intermediárias. 

Shao e Adzic,
57

 Wieckowski et al.,
53

 Behm et al.
58

 e Iwasita et al.,
59

 usando técnicas 

espectroscopias de absorção na região do infravermelho, attenuated total reflection surface 

enhanced infrared absorption spectroscopy - ATR-SEIRAS; broad-band sum-frequency 

generation spectroscopy - BB-SFG; e fourier transform infra-red spectroscopy – FTIR, 

acopladas a uma célula eletroquímica, em condições in situ, respectivamente, mostraram que 

a espécie acetato é uma das principais espécies formadas como intermediário fortemente 

adsorvido sobre o eletrodo policristalino de Pt em eletrólito ácido, permanecendo adsorvida 

até elevados potenciais. A presença de acetato adsorvido ao longo do processo de oxidação 

predominante ocorre em potenciais acima de 0,4 vs. ERH / V,
53

 podendo bloquear os sítios 

ativos da superfície da Pt, como sugerido por Feliu et al.
60

 e demonstrado por Prieto e 

Tremiliosi-Filho.
54

 Além disso, os autores revelaram que a espécie CO adsorvida é 

rapidamente formada pela adsorção dissociativa do etanol em baixos potenciais, < 0,5 vs.  

ERH / V, e provém preferencialmente do carbono alfa da molécula de etanol (

CH3-


CH2-
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OH). Adicionalmente, Iwasita e Pastor,
61

 por meio de FTIR in situ e espectrometria de massa  

on-line, differential electrochemistry mass spectrometry – DEMS, ambas acopladas a um 

sistema eletroquímico, observaram que o fragmento metil (-

CHx) adsorvido, formado a partir 

da clivagem da ligação C-C, é oxidado para CO adsorvido em potenciais maiores do que 0,9 

vs. ERH / V e, subsequentemente, à CO2; ou persiste adsorvido sobre a superfície da Pt. No 

caso do (-

CHx) permanecer adsorvido, pode ser eletroreduzido para metano em potenciais 

menores do que 0,2 vs. ERH / V, durante a varredura de potencial no sentido negativo. Em 

particular, experimentos com etanol isotopicamente marcado (
12

CH3-
13

CH2-OH) revelaram 

que a produção de CO2 proveniente da espécie metil ocorre em menor extensão do que 

proveniente do 

C em potenciais maiores do que 0,8 vs. ERH / V.

53
 

Estudos em eletrodos com diferentes estruturas cristalográficas de Pt(hkl)
52, 55, 56, 60, 62, 

63
 e variações nos parâmetros de operação, tais como a concentração do etanol,

64-66
 a 

temperatura
47, 67

 e o pH do meio reacional,
50

 têm contribuído para a elucidação do mecanismo 

de reação e a identificação de características morfológicas importantes, tais como as 

estruturas superficiais e eletrônicas favoráveis para a eletrocatálise da oxidação de etanol. 

Destes estudos, Lai et al.
52, 55

 mostraram que a taxa de reação global de oxidação do etanol 

aumenta com o número de defeitos locais (degraus) sobre as superfícies monocristalinas de 

Pt(hkl) em eletrólito ácido. Sendo assim, os autores sugeriram que a quebra da ligação C-C 

ocorre preferencialmente na molécula de acetaldeído do que na de etanol, sugerindo que o 

caminho C2 é dominante durante a produção de CO2 nestas superfícies. Além disso, Colmati 

et al.
56, 60

, por meio da combinação entre experimentos eletroquímicos e de FTIR in situ, 

estudando uma série de superfícies monocristalinas de Pt com diferentes defeitos (degraus) 

durante a reação de eletro-oxidação do etanol, observaram que a atividade catalítica dobrou 

para o eletrodo de Pt(111) na presença de degraus do tipo (110) quando comparado com o 

eletrodo com degraus do tipo (100) ou com o eletrodo constituído apenas de terraço do tipo 

(111). Os autores concluíram que, dependendo do tipo de degrau formado, a quebra de 
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ligações C-C e a oxidação subsequente dos intermediários adsorvidos formados, tal como o 

CO, são favorecidas. Entretanto, nestes eletrodos, a oxidação do etanol formou acetaldeído e, 

majoritariamente, ácido acético em potenciais > 0.7 vs. ERH / V como os produtos finais da 

reação, mesmo no eletrodo com degraus do tipo (110).  

A extrapolação do mecanismo de reação encontrado sobre os eletrodos modelos de 

Pt(hkl) para projetar nanocatalisadores mais eficientes para a eletro-oxidação do etanol é um 

dos maiores desafios na área de eletrocatálise de álcoois. Assim, o mecanismo de reação 

detalhado sobre nanoestruturas metálicas ainda permanece indefinido. Entretanto, Wang et 

al.
68

 e Sun et al.
69, 70

 apresentaram um exemplo que aborda este tema, que é o 

desenvolvimento de nanoestruturas metálicas com superfícies de alto índice. Os autores, por 

meio de um método eletroquímico, sintetizaram nanopartículas de Pt com estruturas do tipo 

tetrahexahedral (THH), as quais são formadas por 24 faces de alto índice, tais como as 

superfícies do tipo (730), (210), e/ou (520), proporcionando desta forma, uma elevada 

densidade de degraus atômicos superficiais (defeitos). Estas nanoestruturas mostraram um 

aumento na atividade catalítica por unidade de área superficial quando comparadas com as 

nanopartículas esféricas de Pt durante a eletro-oxidação do etanol, o qual foi atribuído à alta 

concentração de degraus atômicos por área sobre a superfície das nanopartículas.  

Adzic et al.,
71

 por outro lado, estudando a eletro-oxidação de etanol e CO adsorvido 

sobre catalisadores constituídos de nanofios ultrafinos de Pt (diâmetro de d = 1,6 ± 0,4 nm), 

ou seja, estruturas com baixa densidade de degraus atômicos, encontraram que estas 

estruturas também proporcionam um aumento na atividade catalítica quando comparadas com 

os catalisadores de Pt do tipo esférico. Este aumento foi atribuído ao balanço entre um 

conjunto específico de terraços e uma baixa densidade de sítios com defeitos. Portanto, 

devido às diferenças apresentadas, estes resultados evidenciam que é de suma importância o 

entendimento mais profundo dos efeitos induzidos pela morfologia superficial das 
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nanoestruturas sobre o mecanismo de eletro-oxidação do etanol, para a concepção de novos 

nanocatalisadores. 

Além da compreensão da eletro-oxidação do etanol em eletrodos de Pt, esforços 

notáveis estão sendo realizados para desenvolver novos eletrocatalisadores nanoestruturados 

para o ânodo das células a combustível de etanol direto, incluindo o uso de diferentes 

eletrocatalisadores de ligas binárias e ternárias, principalmente constituídos de Pt como um 

dos seus elementos, suportados sobre carbono ou óxidos metálicos, como SnO2, RuO2 e 

NbRuyOz.
29, 31, 67, 72, 73

 Assim, os grandes desafios no desenvolvimento destes novos 

eletrocatalisadores são: (i) a diminuição da quantidade de massa de Pt utilizada por área, 

devido a sua baixa abundância e, consequentemente, elevado custo; (ii) o aumento da 

estabilidade química dos catalisadores; (iii) a cinética de reação rápida; com regeneração 

rápida dos sítios catalíticos; e (iv) uma maior eficiência na oxidação do etanol para CO2 em 

baixos potenciais. Para isso, o metal secundário combinado com a Pt precisa satisfazer o 

requerimento de quebrar ligação C-C e formar espécies oxigenadas sobre a superfície do 

eletrodo em potenciais mais baixos do que a da Pt pura, a fim de promover a oxidação do CO 

e CHx adsorvido para CO2. Entretanto, metais promotores de espécies oxigenadas podem 

produzir efeitos negativos, ou seja, inibir a adsorção dissociativa do etanol
25, 74

 ou não ser 

suficientemente estáveis durante operações contínuas, como requerido em uma célula a 

combustível. Em geral, estes eletrocatalisadores têm demostrado baixas atividades catalíticas 

para a quebra da ligação C-C, levando a reação pelas vias de formação de acetaldeído e ácido 

acético como produtos finais principais.  

Atualmente, existe um consenso geral de que a combinação entre Pt e Ru oferece os 

resultados mais promissores para a oxidação do metanol. Este efeito catalítico tem sido 

observado em diferentes tipos de combinações de Pt e Ru, tais como as ligas bi-metálicas de 

Pt-Ru,
75, 76

 eletrodepósitos de Pt-Ru,
77

 Ru evaporado sobre a Pt,
78

 Ru adsorvido sobre 

monocristais de Pt(hkl),
75,79-81

 e nanopartículas de Pt-Ru suportadas sobre pó de carbono.
82
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Desta forma, o aumento na atividade catalítica observado para as estruturas contendo átomos 

de Pt e Ru foram atribuídos à diminuição no sobrepotencial de oxidação da espécie CO 

adsorvida, que é o caminho reacional indireto na oxidação do metanol. Com base nisso, 

diferentes combinações entre os átomos de Pt e Ru vêm sendo extensivamente estudadas para 

a oxidação do etanol.
28, 29, 74, 83, 84

. Destes estudos, Lima e Gonzalez
29

 observaram uma 

cinética mais rápida para a oxidação do etanol sobre as nanopartículas de Pt-Ru/C quando 

comparadas com as de Pt/C pura. Isto foi associado à função dos átomos de Ru atuarem como 

―fornecedores‖ de espécies oxigenadas (espécies oxofílicas) em potenciais mais baixos, 

proporcionando a rápida oxidação do CO adsorvido por meio do acoplamento Pt(COad)-

Ru(OHad), analogamente ao observado para o metanol. Desta forma, o potencial de início para 

a eletro-oxidação do etanol sobre os eletrocatalisadores nanoparticulados de Pt-Ru/C foi 

deslocado para menores valores de potencial em relação aos obtidos em nanopartículas de 

Pt/C. No entanto, a extensão com que a oxidação dos intermediários prossegue ao longo da 

reação ainda não foi suficiente elevada para manter a superfície do catalisador com alto 

número de sítios ativos livres para a adsorção de novas moléculas de etanol provenientes do 

seio da solução. Além disso, Stimming et al.
83

 e Iwasita et al.
74

 sugeriram que a presença de 

átomos de Ru na superfície da Pt reduz o número de sítios de Pt vizinhos, levando à inibição 

da adsorção dissociativa do etanol. Desta forma, os eletrocatalisadores com diferentes 

combinações entre os átomos de Pt e Ru desenvolvidas até o momento ainda não 

proporcionaram alterações significativas sobre a produção final de CO2 quando comparados 

com o de Pt pura, a qual corresponde somente 1 % em relação aos outros produtos gerados na 

concentração de etanol de 0,5 mol L
-1

 em temperatura ambiente.
85

 Claramente, estes 

resultados mostram que o controle da composição superficial para estes eletrocatalisadores 

poderá melhorar a eficiência na produção final de CO2.  

Dentre os diferentes metais binários que vêm sendo combinados com a Pt para atuar 

como um co-catalisador na oxidação dos intermediários adsorvidos, o estanho (Sn) tem sido 
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reportado como um dos mais eficientes.
86

 Estruturas de Pt e Sn, como ligas bi-metálicas de 

Pt-Sn,
23, 25

 estruturas de Pt-SnOx,
24

 catalisadores de Pt e Pt-Sn modificados com a deposição 

de átomos de Sn,
87

 e monocristais de PtSn(hkl),
88

 vêm sendo extensivamente investigadas. 

Gonzalez et al.
89

 e Behm et al.
23

 observaram que nanopartículas formadas por ligas bi-

metálicas de Pt3Sn/C proporcionam a diminuição do potencial inicial e o aumento das taxas 

reacionais globais para a eletro-oxidação do etanol. Behm et al.,
25

 comparando a eletro-

oxidação do etanol sobre as nanopartículas de Pt/C pura com as nanopartículas constituídas de 

Pt3Sn/C por meio de voltametrias cíclicas em um aparato de DEMS on-line, observaram que o 

aumento na taxa reacional de oxidação do etanol não está diretamente ligado a uma maior 

produção final de CO2, a qual permaneceu em torno de 1 % em relação aos outros produtos 

gerados. Além disso, os autores revelaram que as maiores densidades de corrente observadas 

em potenciais inferiores a 0,6 vs. ERH / V sobre os catalisadores de Pt-Sn são 

majoritariamente devido à formação de produtos do tipo C2, ou seja, ácido acético e 

acetaldeído. Isto foi associado com a diminuição da adsorção dissociativa do etanol na 

presença dos átomos de Sn neste intervalo de potencial (<0,6 vs. ERH / V). Estes resultados 

mostram que apesar da elevada atividade dos eletrocatalisadores a base de Pt-Sn quando 

comparados com os de Pt pura, as maiores taxas reacionais globais em baixo potencial 

refletem em uma elevada formação de produtos do tipo C2.  

Entretanto, um exemplo de aumento na produção de CO2 durante a oxidação do etanol 

foi demostrado por Olivi et al.
90

 e Behm et al.
24

 na preparação de eletrocatalisadores de Pt-

SnOx/C com diferentes razões atômicas. Os autores revelaram que as atividades dos 

eletrocatalisadores contendo Pt e SnOx/C foram maiores do que as das nanopartículas de Pt-

Sn/C e Pt/C. Apesar da contribuição para a produção final de CO2 não ser extremamente 

significativa, em torno de 3% em relação aos outros produtos formados, estes resultados 

mostraram que a combinação da Pt com espécies oxofílicas promovem a oxidação dos 

intermediários adsorvidos em menores potenciais quando comparado com a platina pura. Isto 
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ocorre devido à capacidade do estanho promover a ativação da água em potenciais mais 

baixos do que a Pt pura, formando espécies do tipo Sn(OH)x para o acoplamento CO-OH. 

Contudo, a combinação de Pt com os átomos de Sn ou Ru, mostrou promover a oxidação dos 

intermediários adsorvidos formados (CO e/ou CHx) em menores potenciais, entretanto, baixa 

capacidade na clivagem de ligação C-C. No geral, os resultados obtidos para os materiais com 

Ru (RuOx) e Sn (SnOx) evideciaram que estes átomos atuam principalmente como 

fornecedores de espécies oxigenadas, favorecendo, sobretudo, o mecanismo bi-funcional de 

oxidação dos intermediários adsorvidos (CO e CHx).  

Diferentemente da combinação entre os átomos de Pt com os átomos de Ru ou Sn, 

eletrocatalisadores compostos pela combinação entre átomos de Pt e Rh têm mostrado um 

aumento na atividade para promover a quebra de ligações C-C.
26, 31, 91, 92

 Nart et al.,
92

 por 

meio de DEMS on-line e FTIR in situ, mostraram uma diminuição significativa na produção 

de acetaldeído e ácido acético durante a eletro-oxidação do etanol sobre eletrodos 

policristalinos de Pt-Rh (eletrodepósito) quando comparados com a Pt pura (25 °C). Os 

autores revelaram que a maior produção de CO2 sobre esses catalisadores foi para a razão 

atômica de Pt3Rh1. Lima e Gonzalez,
29

 por meio de FTIR in situ, estudaram a eletro-oxidação 

do etanol sobre nanopartículas formadas por ligas bi-metálicas de Pt-Ru/C e Pt-Rh/C. Os 

autores mostraram que, para a eletro-oxidação de uma monocamada de CO adsorvida, ou 

seja, CO stripping, o eletrocatalisador de Pt-Ru/C apresentou potencial de início de oxidação 

inferior ao dos eletrocatalisadores de Pt/C e Pt-Rh/C, os quais apresentaram potenciais 

similares. Por outro lado, os resultados relevaram que a quantidade de CO2 formado em 

relação ao ácido acético é maior para o material que contém Rh, principalmente para menores 

valores de potencial. A melhora nas propriedades catalíticas devido à presença dos átomos de 

Rh tem sido atribuída ao efeito sinérgico da interface Pt-Rh, no qual o átomo de Rh promove 

a quebra da ligação C-C e o átomo de Pt atua na desidrogenação do etanol adsorvido. Isso 
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proporciona uma maior extensão na formação de espécies CO e CHx adsorvidas para os 

eletrocatalisadores de Pt-Rh quando comparados com o eletrocatalisador de Pt pura. 
93-95

 

Houtman e Barteau,
96

 por meio de experimentos de dessorção programada de 

temperatura, temperature-programmed desorption – TPD, e espectroscopia por perda de 

energia de elétrons de alta resolução, high-resolution electron energy loss spectroscopy – 

HREELS, demonstraram que a dissociação do etanol sobre a superfície de Rh(111) não 

prossegue pela via de formação de acetaldeído adsorvido, mas sim, por uma via divergente. A 

adsorção do etanol sobre a superfície do Rh(111) forma primeiramente o intermediário etóxi 

(CH3-CH2-Oad) adsorvido e, por uma etapa de desidrogenação do carbono metílico, forma a 

espécie oxametalacíclico ([adCH2-CH2-Oad]) adsorvida.
97

 Este adsorbato é rapidamente 

convertido nas espécies CO e CHx adsorvidas. Além disso, Choi e Liu,
98

 por meio de 

simulações do tipo Monte Carlo e Teoria de Densidade Funcional, encontraram que o etanol 

sofre preferencialmente quebra da ligação C-C sobre uma superfície monocristalina de 

Rh(111), formando as espécies CHx e CO adsorvidas. Ambos os resultados suportam as 

evidencias observadas para a eletro-oxidação do etanol sobre as estruturas de Pt-Rh. Ademais, 

Lima e Gonzalez,
29

 por meio de experimentos de absorção de raios X, têm demonstrado que 

modificações eletrônicas pronunciadas ocorrem no centro da banda 5d da Pt quando 

combinada com átomos de Rh. Estas modificações proporcionam a diminuição da força de 

adsorção dos adsorbatos sobre a superfície dos átomos de Pt, facilitando a sua eletro-

oxidação. 

Atualmente, alguns grupos de pesquisa têm desenvolvido eletrocatalisadores ternários 

para a oxidação do etanol. Um dos exemplos mais promissores neste sentido vem sendo 

demonstrado por Adzic et al.
30, 31, 73

 com o desenvolvimento de eletrocatalisadores 

multifuncionais nanoestruturados de Pt-Rh-SnO2/C e Pt-Ir-Rh-SnO2/C. Estes 

eletrocatalisadores são efetivos na quebra de ligações C-C e, subsequentemente, na conversão 

dos adsorbatos formados para CO2. Este efeito pronunciado na atividade catalítica é devido as 
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propriedades superiores na efetividade das estruturas Pt-Rh promoverem a quebra de ligações 

C-C; combinado com o favorecimento do mecanismo bi-funcional para a oxidação das 

espécies CO e CHx adsorvidas em menores potenciais devido a presença das estruturas de 

SnO2. Além disso, os autores revelaram que a oxidação do etanol para CO2 sobre estas 

nanoestruturas prossegue possivelmente pela formação de espécies [CH2CH2O] adsorvidas, 

facilitando a ativação da clivagem da ligação C-C. Entretanto, os resultados revelaram que 

apesar do aumento na produção relativa de CO2 para estas nanoestruturas quando comparadas 

com Pt/C ou Pt-SnO2/C, o acetaldeído e ácido acético ainda são os produtos majoritários. 

Além deste aumento na atividade, ou seja, a diminuição do potencial de início de oxidação e 

evidências de aumento na produção de CO2, a formação de CO2 foi apenas observada durante 

varreduras de potencial no sentido positivo, sugerindo que estas estruturas não são capazes de 

promover a quebra de ligações C-C de novas moléculas de etanol provenientes do seio da 

solução. Com isso, a mudança na rota de reação observada, ou a razão de CO2/(produtos C2) - 

acetaldeído e ácido acético, ainda são muito baixas, mostrando-se aquém do exigido para a 

aplicação em dispositivos de células a combustível de etanol direto que operam em 

temperatura ambiente. Experimentos quantitativos, como por exemplo DEMS on-line, 

precisam ser empregados para determinar com acurácia o aumento na eficiência da produção 

de CO2 para estas nanoestruturas multifuncionais.  

Apesar dos grandes esforços para a eletro-oxidação do etanol em eletrólito ácido sobre 

os eletrodos contendo Pt, os resultados relatados anteriormente, mostram que a reação de 

oxidação eletroquímica prossegue predominantemente pelo caminho reacional C2, levando à 

formação de acetaldeído e ácido acético como produtos finais ao invés de CO2. Assim, a 

permanência de ligações C-C ainda é o grande obstáculo no desenvolvimento das células a 

combustível PEM de etanol direto. 

Com base no apresentado, as propriedades catalíticas dos atuais eletrocatalisadores 

precisam ser melhoradas por meio da manipulação de suas propriedades eletrônicas e 
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estruturais em escala nanométrica. Neste sentido, o uso de nanoestruturas constituídas 

superficialmente por monocamadas de diferentes metais de transição mostra-se como um 

caminho promissor. Este tipo de nanoestrutura, denominada de casca e caroço, core-shell,
99

 

permite modular a força de adsorção/dessorção dos adsorbatos reacionais na superfície dos 

eletrocatalisadores dependendo do tipo de núcleo e casca utilizada. 

 

2.3 Eletrocatalisadores com nanoestruturas do tipo core-shell 

 

Eletrocatalisadores com nanoestruturas do tipo core-shell apresentam uma propriedade 

específica importante, que é a modulação da atividade catalítica do metal (M) da superfície 

resultante da modificação da estrutura eletrônica induzida pelo núcleo (core). Além disso, 

esse tipo de material pode aumentar a viabilidade econômica para aplicações em sistemas 

práticos de células a combustível, devido à possibilidade de utilizar núcleos constituídos por 

metais menos nobres, proporcionando assim, a diminuição da quantidade total em massa de 

metal nobre presente no catalisador.  

O aumento do desempenho catalítico utilizando estruturas core-shell pode ser 

realizado por meio de diferentes caminhos, tais como: (i) depositar uma monocamada de um 

metal diferente entre o núcleo e a casca do eletrocatalisador; (ii) utilizar diferentes núcleos bi-

metálicos; e (iii) induzir contração na rede cristalográfica do metal da superfície usando 

nanoestrutura com núcleo oco, hollow.
100-102

  

Adzic et al.,
103-105

 estudando diferentes nanoestruturas core-shell Ptshell/Pdcore/C e de 

Aushell/Ptcore/C, têm mostrado um aumento tanto na atividade catalítica como na estabilidade 

destas nanoestruturas quando comparadas com nanopartículas de Pt/C pura. Além disso, 

recentemente, Adzic et al.
101, 102

, Liu et al.
106

 e Rossinot et al.
107

 têm desenvolvido 

eletrocatalisadores de nanoestrutura oca (hollow), representada por Ptshell/hollowcore/C. Estas 

estruturas hollow apresentaram um aumento na atividade específica e mássica de Pt (atividade 

por grama de Pt) durante a reação de eletroredução do oxigênio. Desta forma, as 
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nanoestruturas hollow têm oferecido à possibilidade de diminuir a quantidade da carga de 

metal nobre utilizado, juntamente com o melhoramento da atividade mássica. Os autores 

atribuíram este aumento de atividade a contração da rede cristalográfica induzida pela 

formação do núcleo oco, diminuindo assim, o centro da banda d da Pt.
102

 

 

2.3.1 Formação de nanoestruturas do tipo Hollow 

 

A formação das estruturas Hollow tem sido atribuída ao mecanismo de interdifusão no 

estado sólido chamado de Efeito Kirkendall em nanoescala. O Efeito Kirkendall é um 

mecanismo de interdifusão, onde o fluxo líquido de massa da espécie com difusão mais rápida 

é balanceado por um fluxo oposto de vacância, formando assim, estruturas porosas ou hollow 

a partir de uma estrutura sólida,
108, 109, 110

 como ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Representação da formação da nanoestrutura Hollow a partir da nanoestrutura do tipo  

core-shell por meio de um processo de interdifusão de átomos  
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Os fenômenos de difusão no estado sólido são frequentemente descritos usando um 

único coeficiente de difusão, o qual descreve a migração de um componente através da 

estrutura de outro componente. Esta é uma abordagem típica para descrever a difusão de um 

soluto de baixa concentração. Quando a quantidade de ambos os componentes são 

consideravelmente elevados, a difusão é usualmente descrita por meio dos coeficientes de 

difusão das espécies uma dentro da outra, ou seja, a difusividade do componente A dentro do 

componente B, DAB, e a difusividade do componente B dentro de A, DBA - estes são 

conhecidos como ―coeficientes de difusão intrínsecos‖ - CDIs. Nestes sistemas metálicos, a 

difusão pode ser descrita através da combinação de ambos os coeficientes intrínsecos, 

propondo a chamada interdifusão. Na década de 1940, estudos de interdifusão usando ligas 

entre cobre e zinco mostraram que os CDIs apresentam normalmente valores diferentes, 

levando à criação de vacâncias - as quais migram na direção oposta ao do fluxo atômico 

liquido. Desta forma, estas vacâncias podem condensar-se dentro do sólido criando 

buracos.
109, 110

 Em nanopartículas com estruturas do tipo core-shell, se o CDI do núcleo é 

maior do que a da casca, um fluxo atômico elevado para o exterior é criado e, em resposta, 

este é equilibrado por um fluxo de vacâncias para o interior da nanopartícula, resultando 

assim, na formação das nanoestruturas conhecidas como Hollow. 

Apesar das vantagens na utilização de estruturas ocas em eletrocatálise, ou seja, 

utilizar uma menor quantidade de Pt no catalisador, juntamente com efeitos catalíticos 

superiores, até o presente momento, este tipo de nanoestrutura não foi desenvolvida para a 

eletro-oxidação do etanol. 
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3 Objetivo 

 

 

Com base no apresentado, o objetivo central deste trabalho é sintetizar e investigar a 

atividade catalítica de nanoestruturas do tipo core-shell: (i) metalshell-metalcore e  

(ii) metalshell-hollowcore, constituídas de uma casca de Pt sobre núcleos de Rh, Cu e Ni para a 

eletro-oxidação do etanol em eletrólito ácido. Além disso, investigar a atividade catalítica da 

oxidação do etanol sobre eletrodos policristalinos de Pt, Pd e Rh em eletrólito alcalino.  

 

Os objetivos são definidos como: 

 

(i)  Síntese e estudo da atividade eletrocatalítica de nanopartículas do tipo core-shell 

formadas pela combinação entre Pt e Rh; 

 

(ii) Síntese e estudo da atividade eletrocatalítica de nanopartículas do tipo core-shell 

formadas pela combinação entre Pt, Cu e Ni e nanoestrutura do tipo hollow;  

 

(iii) Síntese e estudo da atividade eletrocatalítica de eletrodos policristalinos de Pt, Pd 

e Rh; 

 

(iv)  Determinação das vias reacionais em função da concentração de etanol e da 

temperatura da célula para os materiais sintetizados por meio de DEMS on-line. 
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4 Procedimento Experimental 

 

 

No presente trabalho foram sintetizados eletrocatalisadores formados por 

nanopartículas de Pt/C, Rh/C, nanoestruturas do tipo core-shell de Ptshell/Rhcore/C, com 

diferentes monocamadas (MC) de Pt (MC = 0,5; 1,0; e 2,0) sobre o núcleo de Rh, 

Ptshell/Cucore/C, Ptshell/Nicore/C, e Pt-Nishell/hollowcore/C (obtidas a partir da estrutura 

Ptshell/Nicore/C). Além disso, eletrodos policristalinos de Pt, Pd e Rh foram preparados por 

meio de eletrodepósitos. 

As nanopartículas sintetizadas foram caracterizadas por meio de espectroscopia de 

absorção de raios X, difratometria de raios X, espectroscopia de energia dispersiva de raios X 

e microscopia eletrônica de transmissão. A distribuição dos produtos reacionais durante a 

eletro-oxidação do etanol foi monitorada por meio de uma célula eletroquímica acoplada a um 

espectrômetro de massa (DEMS, on-line Differential Electrochemical Mass Spectrometry) e 

associadas com técnicas eletroquímicas, como a voltametria cíclica e a cronoamperometria. A 

confecção e montagem do aparato de DEMS on-line utilizado foi realizado no presente 

projeto.  
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4.1 Síntese das nanopartículas de Rh e Pt 

 

As nanopartículas de Rh e Pt, representadas como Rh/C e Pt/C (20% em massa de 

metal), foram sintetizadas pelo Método de Impregnação
111

 dos precursores metálicos sobre pó 

de carbono de alta área superficial, seguido por redução em temperatura de 450 ºC e 

atmosfera de H2. Os precursores metálicos de interesse, cloreto de ródio, RhCl3  

(Sigma-Aldrich), e ácido hexacloroplatínico, H2PtCl6 (Alfa Aesar - Johnson Matthey), foram 

dissolvidos em uma suspensão aquosa (água ultra pura, MilliQ-Millipore) na temperatura 

ambiente. A solução contendo os precursores metálicos foi adicionada em uma suspensão 

aquosa de água e isopropanol (proporção volumétrica de 1:1) contendo carbono de alta área 

superficial (250 m
2
 g

-1
, Vulcan XC – 72R – Cabot Corporation) por meio de gotejamento em 

agitação de ultrassom. Subsequentemente, os íons metálicos de interesse, Rh
+3

 ou Pt
+4

, foram 

impregnados sobre o pó de carbono a partir da evaporação do solvente em placa de Petri na 

temperatura de 80 ºC. O pó resultante foi primeiramente tratado a 100 ºC para a eliminação da 

água remanescente em um forno tubular (MAITEC, Materiais Industriais Técnicos) sob fluxo 

de argônio (4.8). Em seguida, a temperatura foi lentamente aumentada, 5 ºC min
-1

, até 450 ºC, 

permanecendo por 1 hora nesta temperatura sob atmosfera redutora de H2 ultrapuro. Neste 

estágio, os íons metálicos foram reduzidos obtendo as nanopartículas de Rh/C e Pt/C. 

Similares métodos de impregnação para a preparação de eletrocatalisadores suportados em 

carbono são descritos na literatura.
112
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4.2 Síntese das nanopartículas de estrutura core-shell 

 

4.2.1 Nanoestruturas do tipo PtMC/Rh/C (MC = 0,5; 1,0; e 2,0) 

 

As nanoestruturas do tipo core-shell, contendo diferentes monocamadas de Pt 

depositada sobre o núcleo de Rh/C (monocamadas, MC = 0,5; 1,0 e 2,0), foram sintetizadas 

usando o deslocamento galvânico espontâneo de uma monocamada de Cu
0
, depositada em 

regime de sub-tensão, underpotential deposition - UPD, por íons de Pt
+2

.
113

 A deposição em 

regime de sub-tensão descreve a formação de uma monocamada de um metal sobre um 

substrato metálico em potenciais positivos ao potencial reversível de Nernst, ou seja, antes 

que ocorra a deposição de metal bulk (deposição do metal em grandes quantidades).
113

 Para 

isso, o processo de síntese dos diferentes eletrocatalisadores foram conduzidos em célula 

eletroquímica de multicompartimento desenvolvida no laboratório do grupo de Eletroquímica 

do IQSC/USP. A célula eletroquímica consiste de três compartimentos, os quais contém: (i) 

solução de CuSO4 (0,050 mol L
-1

,
 
Sigma-Aldrich) e H2SO4 (0,10 mol L

-1, 
Merck) livre de 

oxigênio – este compartimento trabalha como uma célula eletroquímica convencional; (ii) 

água ultrapura livre de O2 – compartimento de lavagem; e (iii) solução de K2PtCl4 (0,010 mol 

L
-1

, Sigma-Aldrich) e H2SO4 (0,050 mol L
-1, 

Merck) livre de O2 – compartimento para o 

deslocamento galvânico espontâneo. Primeiramente, sobre uma placa de ouro (Au) de 5 cm
2
 

foi adicionado 200 L de uma suspensão catalítica de Rh/C (2 mg mL
-1

), sintetizada 

previamente pelo método de impregnação, formando uma camada ultrafina. No primeiro 

compartimento, a partir da solução de CuSO4, livre de O2, uma monocamada de Cu UPD foi 

depositada eletroquimicamente sobre os átomos de Rh por meio de uma varredura linear de 

potencial a partir de 0,9 V (ERH) até um potencial em torno de 0,37 V (ERH), vide Figura 5. 

Com o eletrodo de trabalho (placa de Au) polarizado neste potential (~0,37 V, ERH), o 

eletrodo foi suspenso da solução e o controle de potencial cessado. Após, o eletrodo foi 
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transferido para o segundo compartimento, sob uma atmosfera saturada com argônio para 

prevenir a oxidação da monocamada de Cu
0
 depositada, e lavado diversas vezes em H2O 

ultrapura, livre de O2, para remover o excesso de Cu
+2

 não depositado e, subsequentemente, 

no terceiro compartimento, foi submerso na solução de K2PtCl4 e H2SO4 livre de O2 – nesta 

mantido em potencial de circuito aberto - OCP, open circuit potential, por 5 minutos, para 

promover a troca galvânica espontânea do Cu
0
, previamente depositado, pelos íons de Pt

+2
. 

Por fim, os eletrocatalisadores de PtMC/Rh/C permaneceram por 15 min em H2O ultrapura 

para a remoção dos íons de Pt
+2

 e Cu
+2

 remanescentes. Após a lavagem, os materiais de 

PtMC/Rh/C foram removidos do suporte de ouro por dispersão em solução de isopropanol em 

banho de ultrassom por 1 min e seco na temperatura de 50 ºC em estufa.  

Os diferentes valores de monocamadas de Pt sobre Rh/C foram obtidos por meio do 

controle da carga de Cu depositada por UPD, seguindo o seguinte procedimento: (i) o 

material de Pt0,5/Rh/C foi preparado pela varredura de potencial no sentido negativo até o 

valor que corresponde à metade da carga gerada para a deposição de uma monocamada de Cu 

sobre Rh/C – determinada previamente por meio de experimentos de UPD de Cu; (ii) o 

material de Pt1,0/Rh/C foi preparado pela varredura de potencial no sentido negativo até o 

valor que corresponde à carga gerada para a deposição de uma monocamada de Cu sobre 

Rh/C; e (iii) o material de Pt2,0/Rh/C foi preparado realizando duas vezes o procedimento (ii) 

– o Cu é primeiramente depositado por UPD sobre os núcleos de Rh/C e, consequentemente, 

sobre os núcleos de Pt/Rh/C. Neste procedimento, o grau de recobrimento dos núcleos 

corresponde a uma cobertura máxima de 70% de Pt para cada passo de deslocamento de Cu, 

ou seja, possivelmente, para o caso do material Pt1,0/Rh/C, em torno de 30% da superfície do 

Rh está exposta. 
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4.2.2 Nanoestruturas do tipo Pt/Cu/C, Pt/Ni/C e Pt-Ni/hollow/C 

 

Pt/Cu/C 

 

As nanoparticulas de estrutura core-shell de Pt/Cu/C, representadas como 

Ptshell/Cucore/C, foram sintetizadas por meio de dois métodos distintos: (i) os núcleos de Cu 

suportados em carbono foram obtidos pela redução química dos Cu
+2

, CuSO4 (Sigma-

Aldrich), na presença de borohidreto de sódio, NaBH4 (Sigma-Aldrich), dispersos em solução 

tampão de citrato de sódio/ácido cítrico (pH = 3,3), contendo carbono de alta área superficial
 

(250 m
2
 g

-1
, Vulcan XC – 72R – Cabot Corporation), livre de oxigênio para evitar a formação 

superficial de óxidos de Cu. Após a redução química dos íons de Cu
+2

, as nanopartículas de 

Cu/C foram filtradas e lavadas, sob atmosfera de argônio, para a remoção do excesso de 

NaBH4. Após, as nanopartículas foram cuidadosamente transferidas para uma nova solução 

tampão (pH~3) contendo K2PtCl4 (0,010 mol L
-1

,
 
Sigma-Aldrich), permanecendo por 5 

minutos na solução para promover a troca galvânica espontânea das primeiras camadas de 

Cu
0
 por íons de Pt

+2
, obtendo assim, as nanoestruturas de Pt/Cu/C; e (ii) os núcleos de Cu 

suportados em carbono de elevada área superficial (Vulcan XC – 72R) foram obtidos no 

Grupo de Materiais Coloidais do IQSC/USP pelo método do Poliol,
114

 realizado gentilmente 

pelo Prof. Dr. Laudemir Carlos Varanda. O método do poliol utilizado foi o método 

modificado que consiste na substituição dos reagentes carbonílicos, proporcionando assim, 

um maior controle na composição química dos materiais devido à sua alta volatilidade, como 

proposto por Varanda e Jafelicci.
115

 As nanopartículas de Cu/C foram sintetizadas a partir da 

redução de acetilacetonato de cobre, Cu(acac)2 (Sigma-Aldrich), na presença de octiléter 

(solvente), 1,2 hexadecanodiol (agente redutor) e ácido oléico/oleamina (estabilizantes), em 

refluxo por 45 min na temperatura de 250 ºC sob atmosfera de argônio. Após a formação das 

nanopartículas no meio reacional, o sistema foi resfriado na temperatura de 80 ºC e o 
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acetilacetonato de platina, Pt(acac)2 (Sigma-Aldrich), foi adicionado. A solução contendo 

Cu/C e Pt(acac)2 foi primeiramente aquecida até 110 ºC para homogeneização do meio 

reacional e, subsequentemente, levada a refluxo por 45 min (250 ºC) para a formação das 

nanoestruturas de Pt/Cu/C. Por fim, as nanopartículas foram repetidamente lavadas com 

hexano e etanol em centrífuga (Eppendorf), com rotação de 10000 rpm (rotação por minuto), 

para a remoção do octiléter e ácido oléico/oleamina excedentes. 

 

Pt/Ni/C 

 

As nanoestruturas core-shell constituídas de Pt/Ni/C, representadas por Ptshell/Nicore/C, 

contendo 20 % de metal disperso em carbono de alta área superficial (Vulcan XC-72), com 

razões atômicas nominais de 1:2 (Pt:Ni), foram sintetizadas em duas etapas: (i) o 

acetilacetonato de níquel, Ni(acac)2 (0,044 g, Sigma-Aldrich, 99,95% metals basis), foi 

dissolvido em 10 mL de acetonitrila, CH3CN (Sigma-Aldrich), ou em dimetilformamida, 

DMF (Sigma-Aldrich), em agitação de ultrassom por 10 min na temperatura ambiente. Em 

seguida, a solução contendo o precursor metálico de níquel foi adicionada em 90 mL de 

CH3CN contendo carbono de alta área (Vulcan XC-72) por meio de gotejamento em agitação 

de ultrassom. Subsequentemente, o Ni(acac)2 foi impregnado sobre o carbono a partir da 

evaporação do solvente em placa de Petri na temperatura de 80 ºC. O pó resultante foi 

primeiramente tratado na temperatura de 100 ºC, para a eliminação de solvente remanescente 

e água absorvida do ar atmosférico, em um forno tubular (MAITEC, Materiais Industriais 

Técnicos) sob fluxo de argônio (4.8) por 30 min. Em seguida, a temperatura foi lentamente 

aumentada, 5 ºC min
-1

, até 450 ºC, permanecendo por 3 horas nesta temperatura sob 

atmosfera redutora de H2 ultrapuro. Neste estágio, os íons metálicos foram reduzidos obtendo 

as nanopartículas de Ni/C. Após a amostra resfriar até a temperatura ambiente dentro do forno 

tubular sobre atmosfera de H2, iniciou-se um fluxo de argônio por 15 min para substituir toda 
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a atmosfera. As nanopartículas de Ni/C sintetizadas foram apropriadamente transferidas para 

um balão de 3 bocas, conectado na saída do forno, contendo 200 mL de Tolueno e 

acetilacetonato de platina, Pt(acac)2 (0,033 g, Sigma-Aldrich, 99,95% metals basis), sob 

atmosfera contínua de argônio. Em seguida, a solução foi novamente aquecida até a 

temperatura de 120 ºC, em atmosfera de H2, em agitação magnética, permanecendo nesta 

temperatura por 1 h, até a completa evaporação do solvente. Na temperatura de 120 ºC e na 

presença de H2, a decomposição do Pt(acac)2 ocorre, reduzindo-se diretamente sobre os 

núcleos de Ni/C.
116

 O material de Pt/Ni/C foi extensivamente lavado, com água e etanol, em 

centrífuga.  

 

Pt-Ni/hollow/C 

 

As nanoestruturas do tipo Hollow, representadas por Pt-Nishell/hollowcore/C, foram 

sintetizadas por meio de um mecanismo de interdifusão do estado-sólido, chamado de Efeito 

Kirkendall em nanoescala, induzindo a migração dos átomos de Ni do núcleo para a 

superfície da Pt.
108, 109

 Desta forma, o eletrodo, contendo os catalisadores core-shell de 

Pt/Ni/C sintetizados, foi submetido a 100 ciclos voltamétricos no intervalo de potencial de 

0,05-1,1 V (ERH), com velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

, em eletrólito ácido, 

promovendo o processo de interdifusão induzida por vacância dos átomos de Ni para a 

superfície da Pt. Assim, os átomos de Ni que chegam na superfície da Pt foram imediatamente 

dissolvidos. 
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4.3 Preparação dos Eletrodos Policristlinos de Pt, Pd e Rh 

 

A preparação dos eletrodos policristalinos de Pt, Pd e Rh foram realizadas por meio de 

eletrodepósito de camadas finas dos metais, em torno de 10 nm, em regime galvanostático, 

sobre membranas de Teflon, politetrafluoroetileno – PTFE (Gore-Tex
®
), constituídas de 

camadas de ouro (Au), com espessura de 50 nm e tamanho de poro de 0,02 m, obtidas por 

meio de depósito de Au por pulverização, sputtering, representadas como Au/PTFE. Como o 

Au apresenta atividade catalítica para a eletro-oxidação do etanol em eletrólito alcalino, 

principalmente em potenciais maiores do que 0,90 vs. ERH,
117

 a exposição do ouro 

depositado sobre a membrana de PTFE para o eletrólito foi evitada. Desta forma, afim de 

assegurar uma eletrodeposição livre de buracos e estável, o procedimento descrito por Weaver 

et al.
118, 119

 foi adotado. Anteriormente a cada deposição, os eletrodos de Au/PTFE foram pré-

tratados por meio de ciclagens de potencial em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

,
 
Aldrich, 70%), 

resultando em uma superfície de Au homogênea.
118

 As áreas superficiais dos eletrodos de Au 

foram previamente estimadas por meio de experimentos de UPD de Cu. Dessa forma, foi 

possível estipular condições de deposição, tais como corrente e tempo aplicado, resultando 

em camadas com espessuras em torno de 10 nm. As soluções utilizadas foram preparadas em 

água ultrapura, PdCl2 (0,005 mol L
-1

,
 
Alfa-Aesar), RhCl2 (0,005 mol L

-1
, Alfa-Aesar), K2PtCl4 

(0,005 mol L
-1

, Sigma-Aldrich) em HClO4 (0,1 mol L
-1

, Sigma-Aldrich, 70%).  
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4.4 Caracterizações das nanopartículas 

 

4.4.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

A distribuição e o tamanho médio das nanoestruturas do tipo core-shell de PtMC/Rh/C, 

Pt/C e Rh/C sobre o pó de carbono foram investigadas por meio de microscopia eletrônica de 

transmissão, MET, usando um microscópio JEOL 2010, com um filamento LaB6 e operando 

com voltagem de aceleração de 200 kV. As imagens de MET foram adquiridas a partir da 

observação de diferentes áreas afim de acessar suas características médias. O diâmetro das 

partículas foram calculados a partir das imagens de MET usando o programa ImageJ. Para a 

confecção dos histogramas de distribuição do tamanho das nanopartículas, no mínimo 500 

partículas foram usadas para cada histograma.  

As nanopartículas do tipo core-shell, Pt/Ni/C e Pt-Ni/hollow/C sintetizadas, foram 

investigadas por microscopia eletrônica de transmissão por varredura, scanning transmission 

electron microscopy – STEM, usando um microscópio com emissão de campo, FEI – 

TECNAI G
2
F20, operando em 200 kV. Detector de campo escuro em alto ângulo, high angle 

annular dark field – HAADF, e medidas de espectroscopia de energia dispersiva de raios X, 

X-ray energy dispersive spectroscopy – X-EDS, foram usadas afim de obter informações 

sobre a composição química das nanoestruturas. O contraste de HAADF é relacionado ao 

número atômico do elemento químico (Z-contraste). Experimentos de varredura em linha de 

X-EDS foram realizados em algumas partículas, antes e após, os experimentos de ciclagem de 

potencial em ambiente eletroquímico, objetivando analisar a distribuição e a composição 

química dos elementos, individualmente, ao longo da partícula. As análises quantitativas dos 

elementos químicos foram realizadas sobre as linhas K do Ni e L da Pt. 

Todas as amostras para as medidas de MET foram preparadas por meio da dispersão 

dos eletrocatalisadores em álcool isopropílico. Para os experimentos convencionais, uma gota 

da suspensão dispersa foi adicionada sobre uma grade de cobre (Formvar Carbon com  
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200 mesh, FC200-Cu) e seca em vácuo por 12 h. Para os experimentos eletroquímicos, 

semelhante procedimento foi realizado, entretanto, a gota da suspensão catalítica foi 

adicionada sobre uma grade de ouro (Lacey Carbon com 400 mesh, LC400-Au). 

 

4.4.2 Difratometria de raios X (DRX) 

 

As características estruturais das nanopartículas metálicas, como o tamanho médio dos 

cristalitos e o parâmetro de rede, foram obtidas por meio de DRX. Os difratogramas foram 

adquiridos por meio de um difratometro RIGAKU ULTIMA IV, com radiação Kα do cobre 

(λ=1,54056 Å) operando em 40 kV e 40 mA. Um monocromador CBO, convergent-beam 

optics, para a eliminação da contribuição da radiação K na saída do feixe e um 

monocromador de grafite de 0,6 mm anteriormente ao detector, para eliminar feixes retro-

espalhados, foram utilizados. As medidas foram feitas em modo de varredura contínua 2θ/θ 

no intervalo de 15-100
o
 em 2θ, com velocidade constante de varredura de 0,3

o
 min

-1
. A 

equação de Debye-Scherrer,
120

 foi utilizada para determinar o tamanho médio dos cristalitos 

pela largura a meia altura do pico (111) do difratograma. Os picos do difratograma foram 

deconvoluídos pela combinação de funções Lorenzianas e Gaussianas, como exemplificados 

na Figura 3 (linha azul), usando o programa WinSpec,
1
 nota-se que a soma dos picos ajustados 

corrobora com a linha dos picos obtidos experimentalmente, sugerindo, desta forma, um bom 

ajuste. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Software Winspec foi desenvolvido e cedido gentilmente pelo LISE- Laboratory of the Facultes Universitaires (Notre-

Dame de la Paix, Namur, Belgica) 
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Figura 3 - Ilustração do ajuste da curva do difratograma para o material de Rh/C 

 
 

 

4.4.3 Espectroscopia de Absorção de raios X  

 

As características eletrônicas dos catalisadores foram estudadas por meio de 

espectroscopia de absorção de raios X in situ, X-ray absorption spectroscopy – XAS, na 

região de X-ray absorption near edge structure – XANES, na borda de absorção L3 da  

Pt (11564 eV) e K do Ni (8333 eV). Os experimentos foram realizados na linha D04-XAFS2 

do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS, Brasil) usando uma célula 

espectroeletroquímica (home-made).
121

 Uma rede de Pt de elevada área superficial com um 

orifício no centro, para a passagem do feixe de elétrons, e um eletrodo reversível de 

hidrogênio, ERH, serviram como contra eletrodo e eletrodo de referência, respectivamente. 

Para a confecção dos eletrodos de trabalho, as amostras sintetizadas foram aglutinadas com 

Nafion
®
 (em torno de 30 % em massa, Aldrich), contendo 6,0 e 19,0 mg de Pt e Ni, 

respectivamente, por cm
2 

e prensadas a 1 bar por 3 min sobre papel de carbono (TGP-H-060) 

na temperatura de 25 ºC. Uma amostra comercial de Pt/C (20% em massa de metal, E-Tek) foi 

similarmente preparada e utilizada para comparação. Os experimentos de XAS foram 

conduzidos nos potencias de 0,4; 0,9; e 1,1 vs. ERH / V. Os resultados apresentados foram 
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calculados por meio de uma média de pelo menos dois espectros independentes. As medias 

foram realizadas em modo de transmissão usando uma mistura de 20% de argônio e 80% de 

nitrogênio nas câmeras ionizadoras. Um monocristal de Si(111) de terceira ordem foi 

utilizado como monocromador. A calibração das bordas de absorção de cada metal foi 

realizada por meio de folhas metálicas puras de Pt e Ni. As análises dos dados foram 

realizadas por meio do pacote WinXAS
122

 e de acordo com os procedimentos descritos na 

literatura.
121

 Primeiramente, as linhas de base dos espectros na região de XANES foram 

corrigidas por meio de um ajuste da pré-borda de absorção, em torno de -60 até -20 eV abaixo 

da borda de absorção, utilizando-se de uma equação linear, seguida de extrapolação e 

subtração do resultado no intervalo de energia de interesse. Assim, os espetros foram 

ajustados para a posição da borda de absorção por meio do ponto de inflecção, proveniente da 

derivada de segunda ordem do espectro.  

 

4.4.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva de raios X (EDX) 

 

A composição média atômica dos catalisadores, antes e após, os experimentos 

eletroquímicos foi determinada por meio de análises de espectroscopia de energia dispersiva 

de raios X, energy dispersive spectroscopy – X-EDS, usando um microscópio de elétrons de 

varredura Zeiss-Leica/LEO 440 (LEO, UK) com micro analisador Link Analytical (Isis 

System Series 200). 

 

4.4.5 Experimentos Eletroquímicos 

 

Os eletrodos de trabalho para os experimentos eletroquímicos foram compostos da 

deposição de uma camada ultrafina da suspensão catalítica (metal/C) sobre um disco de 

grafite pirolítico (5 mm de diâmetro, 0,196 cm
2
). Para isso, uma suspensão aquosa de  

3,0 mg mL
-1

 foi produzida por meio da dispersão do pó catalítico em água ultrapura  
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(Milli-Q/Millipore) e álcool isopropílico em banho de ultrassom. Uma alíquota de 15 μL da 

suspensão catalítica foi pipetada e aplicada sobre a superfície do substrato de carbono 

pirolítico e, subsequentemente, seca em vácuo, gerando uma carga de metal de 30,6 μg cm
-2

. 

Após a evaporação da solução, 10 μL de uma solução de Nafion
®

 diluída (0,05% em massa, 

preparada a partir de uma solução 5%, Aldrich) foi adicionada sobre a superfície catalítica 

afim de aderir o catalisador sobre o substrato do eletrodo e proferir contato iônico entre as 

partículas. 

Uma célula eletroquímica equipada com controle de temperatura foi utilizada, 

mantendo a temperatura em diferentes valores de interesse (20,0; 25,0; e 60,0 ± 0,1 ºC) por 

meio de um termostato Hakee-K20 ou Coler-Parmer. Para os experimentos em eletrólito 

ácido, um eletrodo de platina de área superficial elevada e um ERH foram utilizados como 

contra eletrodo e eletrodo de referência, respectivamente. Para os experimentos em eletrólito 

alcalino, um eletrodo de mercúrio/óxido de mercúrio (Hg/HgO/OH
-
, -0,926 vs ERH / V) foi 

utilizado como eletrodo de referência. Os resultados foram apresentados em relação ao ERH 

para comparação. As atividades específicas dos nanocatalisadores foram determinadas por 

meio de experimentos eletroquímicos de oxidação de uma monocamada de CO adsorvido 

sobre a superfície do eletrodo, CO stripping, considerando 420 µC cm
-2

 como a carga gerada 

pela oxidação de uma monocamada de CO sobre os materiais estudados. Para realizar o 

stripping de CO, a solução foi saturada com CO(g) puro por 10 min, mantendo o eletrodo de 

trabalho polarizado em 0,1 vs. ERH / V. Em seguida, o CO(g) não adsorvido foi removido da 

solução borbulhando-se argônio por 40 min. Por fim, a monocamada de CO é oxidada a CO2 

durante a varredura de potencial no sentido positivo. 

Todos os experimentos eletroquímicos foram realizados em soluções livres de O2 e 

preparadas com água ultrapura (18,2 M cm, Milli-Q), HClO4 (0,1 mol L
-1

, Sigma-Aldrich, 

70%), H2SO4 (0,1-0,5 mol L
-1

, Merck, 98%), NaOH (0,1 mol L
-1

, Sigma-Aldrich, 99,95%), 
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NaClO4 (0,9 mol L
-1, 

Sigma-Aldrich, 99%), CH3CH2OH (0,01-1,0 mol L
-1

, J.T. Baker, 99,9%) 

e foram realizados por meio de um potencio/galvanostato, Autolab - PGSTAT 30.  

 

4.4.6 Espectrometria de Massas Acoplada a uma Célula Eletroquímica  

 

Os produtos voláteis formados durante a eletro-oxidação do etanol nos diferentes 

eletrocatalisadores foram monitorados por espectrometria de massas acoplada a uma célula 

eletroquímica, DEMS on-line, como mostrado na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Representação esquemática da célula espectroeletroquímica: (1) contra eletrodo; (2) contato do 

eletrodo de trabalho; (3) eletrodo de referência; (4) fluxo de gás (entrada e saída); (5) eletrodo 

de trabalho; e do aparato de DEMS on-line: (a) controle eletrônico do espectrômetro de massas, 

(b) quadrupolo e detector; (c1 e ; c2) câmara principal e pré-câmara; (d1 e d2) bomba turbo 

molecular; (e) bomba mecânica; e (f) conector e válvula do sistema de vácuo 
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O equipamento de DEMS constitui de duas câmaras de alto vácuo, as quais, a pré e a 

principal, foram evacuadas por duas bombas moleculares do tipo turbo-drag (60000 rpm, 

Pfeiffer). Na câmara principal encontra-se o espectrômetro de massas com um quadrupolo 

(QMA 200 Pfeiffer) equipado com detector do tipo copo de Faraday e uma multiplicadora de 

elétrons. A pré-câmara foi conectada a câmara principal por meio de um orifício de 3 mm, 

induzindo uma diferença de pressão de 100 vezes entre ambas (pré-câmara, 4,2x10
-5

 mbar, e 

câmara principal, 5,5x10
-7 

mbar). Uma célula epectroeletroquímica de 3 eletrodos foi 

acoplada à pré-câmara por meio de uma membrana de Teflon (Gore-Tex®) formando uma 

interface entre o vácuo e o ambiente eletroquímico. Sobre a membrana de Teflon foi 

depositada uma camada de Au (em torno de 50 nm), por pulverização, para receber o material 

eletrocatalisador, como descrito anteriormente na seção de Experimentos Eletroquímicos. O 

método de DEMS permite a detecção on-line dos produtos gasosos e voláteis formados 

durante a eletro-oxidação do etanol. Em um típico experimento de DEMS, as curvas de 

corrente vs. potencial (ou vs. tempo) são coletadas simultaneamente com as curvas de 

fragmentos iônicos de massas (corrente iônica) vs. potencial (ou vs. tempo). O monitoramento 

dos produtos reacionais foi realizado por meio de valores de fragmentos de massa/carga (m/z) 

pré-estabelecidos. O tempo de resposta (ou tempo de atraso) do equipamento de DEMS, ou 

seja, o tempo que leva o produto formado no eletrodo a atravessar a membrana de Teflon e 

chegar ao detector, foi determinado conforme o método sugerido por Wolter e Heitbaum.
123

 

Para determinar o tempo de resposta, o eletrodo de trabalho foi submetido a um salto de 

potencial de 0,4 para -0,1 vs. ERH / V e, em seguida, retornou-se para o potencial de 0,4 V 

após 30 s, onde o fragmento referente a formação de H2 gasoso, m/z = 2, foi simultaneamente 

medido. Por meio da interseção das curvas de ifaradáico vs. tempo e iiônico vs. tempo foi 

encontrado um tempo de atraso menor do que 100 ms. Como os experimentos eletroquímicos 

em modo potenciodinâmico foram realizados com velocidade de varredura entre 0,01-0,03  

V s
-1

, os fragmentos de massas monitorados podem ser considerados sincronizados.  
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A formação de dióxido de carbono (CO2) e acetaldeído (CH3COH) foram 

individualmente analisadas pelo monitoramento dos sinais iônicos de massa: m/z = 22 (sinal 

duplamente ionizado, [CO2]
2+

) e m/z = 29 ([COH]
+
), respectivamente. Apesar do fragmento 

de maior intensidade para a molécula de CO2 ser o sinal m/z = 44, [CO2]
+
; este não foi 

escolhido, pois para este valor de m/z, o fragmento [CH3CHO]
+
, que corresponde ao 

acetaldeído, também contribui para o sinal. A formação do ácido acético não pode ser 

diretamente detectada devido a sua baixa volatilidade e permeação através da membrana de 

Teflon. Assim, a formação de ácido acético (CH3COOH) foi indiretamente monitorada pelo 

sinal m/z = 61 ([CH3CO2H2]
+
), que corresponde à formação de acetato de etila. A formação de 

acetato de etila, possivelmente, ocorre por meio de um ataque nucleofílico de uma molécula 

de etanol a um intermediário reativo adsorvido, que é convertido para ácido acético quando 

sofre similar ataque de uma molécula de água. Esta proposta é análoga ao mecanismo de 

formação de formato de metila durante a eletro-oxidação do metanol, que foi recentemente 

comprovado.
124

 

Os sinais iônicos de massa correspondente à formação de CO2 (m/z = 22 e 44), 

acetaldeído (m/z = 29 e 44) e ácido acético (m/z = 61) foram normalizados por meio da 

integral do sinal de massa (m/z = 22 ou m/z =44) obtidos durante os experimentos de stripping 

de CO, juntamente aos experimentos eletroquímicos.  

Quando as diferentes concentrações do etanol foram adicionadas dentro da célula 

eletroquímica, o sistema permaneceu em circuito aberto, open circuit potential - OCP, entre 

0,3-0,4 vs. ERH / V por 600 s, afim de obter uma linha de base estável para os sinais de massa 

iônicos. Em seguida, os experimentos eletroquímicos de voltametria cíclica e 

cronoamperometria foram simultaneamente inicializados com o monitoramento dos sinais de 

massa de interesse. Após o primeiro ciclo voltamétrico, voltamogramas estáveis foram 

obtidos. Nos experimentos de cronoamperometria, ciclos de potencial pulsado foram 

alternativamente utilizados entre 300 e 1200 s nos potenciais de 0,2 e 0,5 vs. ERH / V (ou de 
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0,2 e 0,6 vs. ERH / V), respectivamente. Este procedimento permite obter curvas 

voltamétricas ou cronoamperométricas de espectrometria de massa reprodutíveis e com linhas 

de base estáveis para os diferentes fragmentos de massas monitorados.  

A eficiência média (Aq) da formação de CO2 (12 elétrons por molécula de etanol), em 

relação aos outros produtos formados, durante a eletro-oxidação do etanol num ciclo 

voltamétrico, varredura de potencial no sentido positivo e negativo, foi calculada usando a 

seguinte equação: 

 

                                                                                                      (2) 

 

Onde Qf é a carga faradáica gerada durante a oxidação do etanol e o Qi é a carga do 

fragmento de massa correspondente.
25, 125

 O fator 6 refere-se ao número de elétrons necessário 

para a formação de uma molécula de CO2 proveniente da oxidação do etanol; e K
*
22 é a 

constante de calibração para o fragmento de massa (m/z) 22, determinado pelo stripping de 

CO adsorvido. Para a oxidação de CO adsorvido o K
*
22 foi calculado pela equação: 

 

                                                                                                                    (3) 

 

Onde Qf é a carga faradáica durante a eletro-oxidação de CO adsorvido (stripping) e 

Qi é a carga do fragmento de massa correspondente. O fator 2 refere-se ao número de elétrons 

necessário para a formação de uma molécula de CO2 proveniente das espécies de CO 

adsorvidas.  
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5 Resultados e Discussão 

 

 

5.1 Eletro-oxidação de Etanol em Eletrólito Ácido 

 

5.1.1 Pt/C, Rh/C e PtMC/Rh/C (MC=0,5; 1,0; e 2,0) 

 

A Figura 5 exemplifica o perfil voltamétrico do processo de UPD de Cu para a 

obtenção das diferentes monocamadas de Pt depositada sobre o núcleo de Rh/C em solução 

de Cu2SO4 (0,05 mol L
-1

) e H2SO4 (0,05 mol L
-1

) livre de O2 na velocidade de 0,01 V s
-1

. As 

curvas de voltametria cíclica dos materiais de Rh/C (linha preta) e Pt1,0/Rh/C (linha vermelha) 

em solução de H2SO4 (0,05 mol L
-1

) livre de O2 foram adicionadas para comparações. 

 

 

Figura 5 - Curvas de voltametria cíclica da (i) deposição de Cu em regime de sub-tensão no núcleo de 

Rh/C(linha azul) em soluão de H2SO4 (0,05 mol L
-1

) e CuSO4 (0,05 mol L
-1

) livre de O2, (ii) o 

Rh/C (linha preta) em solução de H2SO4 (0,05 mol L
-1

) livre de O2, e (iii) o material Pt1,0/Rh/C 

(linha vernelha) em solução de H2SO4 (0,05 mol L
-1

) livre de O2. (ii) e (iii) foram adicionadas 

para exemplificação. Velocidade de varredura de 0,01 V s
-1

 e temperatura de 25 ºC 

 
 



54 

Daniel Augusto Cantane                                                                                                                                            
 

Observa-se que o perfil voltamétrico do material de Rh/C (linha preta na Figura 5) 

revela os processos típicos de adsorção/dessorção de hidrogênio atômico em potenciais 

menores do que 0,2 V (ERH) e a formação/redução das espécies oxigenadas entre 0,5-0,75 V 

(ERH).
126

 Entretanto, na presença de Cu
+2

 na solução, notam-se ombros entre o potencial de  

0,35-0,5 V (ERH), tanto na varredura de potencial no sentido positivo como no sentido 

inverso, que são devido ao par redox Cu
2+

/Cu
0
 na superfície do Rh/C (linha azul). Após a 

deposição da Pt sobre a superfície do Rh/C (linha vermelha na Figura 5), observa-se uma 

variação sutil do perfil voltamétrico tanto na região de adsorção/dessorção de hidrogênio 

atômico quanto na região de formação/redução de espécies oxigenadas, atestando a deposição 

de átomos de Pt sobre o núcleo de Rh/C. Neste procedimento, o grau de recobrimento do 

núcleo de Rh/C corresponde a uma cobertura máxima de Pt de 70%, para cada passo de UPD. 

Assim, para o caso de MC = 1,0 temos no mínimo 30% da superfície do Rh exposta.
26
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5.1.1.1 Caracterização das Nanopartículas 

 

As nanopartículas de Pt/C, Rh/C e da nanoestrutura core-shell de Pt1,0/Rh/C foram 

analisadas por microscopia eletrônica de transmissão, MET. As imagens de MET e os 

histogramas da distribuição média do diâmetro das nanopartículas, para os materiais: (a) Pt/C, 

(b) Rh/C, e (c) Pt1,0/Rh/C, são mostrados na Figura 6.  

 

Figura 6 - Imagens de MET (escala de 20 nm) e histogramas da distribuição média do diâmetro das 

nanopartículas suportadas sobre o carbono: (a) Pt/C; (b) Rh/C, e (c) Pt1,0/Rh/C 
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As imagens revelam uma distribuição uniforme das nanopartículas sintetizadas sobre o 

pó de carbono, entretanto, com uma distribuição heterogênea em tamanho. De acordo com os 

histogramas obtidos, os materiais de Rh/C e Pt1,0/Rh/C apresentam um tamanho médio de 

partícula de 7 e 8 nm, respectivamente, com aglomerados no intervalo de 17-21 nm. Para as 

nanopartículas de Pt/C, o histograma mostra que o tamanho médio das nanopartículas é de  

3,5 nm, com aglomerados entre 8-9 nm.  

A Figura 7 mostra os padrões de difração de raios X, DRX, para as nanopartículas de 

Pt/C, Rh/C e Pt1,0/Rh/C. Os padrões de DRX mostram 5 picos principais, que são 

característicos da estrutura cristalina cúbica de face centrada da Pt e do Rh, face-centered 

cubic - fcc, referentes aos planos cristalográficos (111), (200), (220), (311) e (222), 

respectivamente. 
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Figura 7 - Padrões de difração de raios X para os materiais sintetizados: (a) Rh/C (linha pontilhada), 

Pt1,0/Rh/C (linha cinza) e Pt/C (linha preta) e (b) detalhe do plano cristalográfico (111) 

 
 

 

Picos de difração mais finos são observados para o material de Rh/C e, 

consequentemente, para o material de Pt1,0/Rh/C, quando ambos são comparados com os 

picos de difração do material de Pt/C. Isto indica a formação de cristalitos com diferentes 

tamanhos para os materiais sintetizados. Esta diferença, no tamanho dos cristalitos, é devido 

aos maiores aglomerados observados por MET no material de Rh/C quando comparado com o 

de Pt/C. Além disso, para o material Pt1,0/Rh/C, um ombro deslocado para menores valores 

em 239,8
o
 (indicado por uma seta na Figura 7b) é observado. A presença de um ombro ao 

invés de um pico agudo evidência indiretamente que a deposição de Pt sobre o Rh/C leva a 

formação de camadas mais homogêneas do que grandes extensões de aglomerados de Pt. O 

tamanho médio dos cristalitos calculado pela equação de Scherrer para os materiais de Rh/C e 

Pt1,0/Rh/C foram de 19,0 e 19,5 nm, respectivamente. Já para o material de Pt/C, o tamanho 

médio dos cristalitos foi de 6 nm. Os maiores tamanhos de cristalitos obtidos para o material 

de Rh/C e de Pt1,0Rh/C, em comparação com os de Pt/C, são atribuídos ao favorecimento do 
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crescimento dos átomos de Rh durante o tratamento térmico sob atmosfera de H2, já que a 

energia superficial para o Rh é maior do que para a Pt.  

Conforme relatado na literatura,
127,128

 a formação de nanoestruturas core-shell produz 

mudanças significativas nas propriedades eletrônicas dos átomos da superfície. Assim, 

espera-se que os materiais core-shell de PtMC/Rh/C apresentem reatividade diferente quando 

comparados com a Pt/C. Nørskov et al.
129, 130

 propuseram um método para descrever a 

atividade das nanoestruturas do tipo core-shell. De acordo com estes autores, as 

características da banda d do metal da superfície, em particular, o valor da energia do centro 

da banda d (d), desempenha um papel decisivo na determinação da reatividade dos átomos da 

superfície. Cálculos de DFT, Density Functional Theory,
131, 132

 e estudos experimentais
33,133, 

134
 têm mostrado que a energia de ligação e a reatividade dos adsorbatos correlacionam-se 

bem com a posição do d para estruturas com superfícies tensionadas e/ou de monocamadas 

metálicas. 

Com isso, experimentos de espectroscopia de absorção de raios X in situ, XAS, na 

região de XANES, em uma célula eletroquímica, foram realizados na borda de absorção L3 da 

Pt (PtL3, E0=11564 eV) para verificar as propriedades eletrônicas da banda 5d da Pt em função 

do potencial aplicado para os materiais sintetizados. Os espectros da região XANES  

(±20 eV da borda de absorção) in situ para os materiais de: (a) Pt/C e (b) Pt1,0/Rh/C, nos 

potenciais de 0,4; 0,9; e 1,1 vs. ERH / V, estão representados na Figura 8.  
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Figura 8 - Espectros de XANES in situ na borda Pt L3 para os materiais: (a) Pt/C e (b) Pt1,0/Rh/C;
  

nos potenciais de 0,4; 0,9; e 1,1 V (ERH) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 
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A absorção de raios X na borda L3 da Pt corresponde à transição eletrônica 2p2/3 para 

5d e a intensidade do pico observado logo após a borda de absorção, em torno de 5 eV, 

comumente chamada de ―linha branca‖, é diretamente relacionada com a densidade de 

estados eletrônicos ocupados na banda 5d da Pt.
135

 Quanto maior a intensidade da linha 

branca, menor à ocupação dos estados eletrônicos na banda 5d da Pt.  

Observa-se na Figura 8 que a intensidade da linha branca para o eletrocatalisador de 

Pt/C exibe um aumento com o potencial aplicado, sendo mais pronunciado para os potenciais 

>1,0 V (ERH) (em destaque na Figura 8 a). Similarmente ao catalisador de Pt/C, o material 

core-shell de Pt1,0/Rh/C mostra a mesma dependência com o potencial (Figura 8 b). Os 

fenômenos observados de aumento de intensidade da linha branca com o potencial são 

atribuídos ao maior número de estados disponíveis na banda 5d, que ocorre pelo 

esvaziamento de elétrons induzido pela formação de espécies oxigenadas adsorvidas na 

superfície da Pt em potenciais >0,7 V (ERH).
136

 Chen et al.,
137

 por meio de cálculos de DFT, 

têm demonstrado que tensões comprensivas na rede cristalográfica tendem a deslocar para 

baixo o valor de d, enquanto que, tensões opostas tendem a aumentá-lo. Em estruturas bem 

ordenadas, como os monocristais, a deposição de monocamadas de Pt sobre Rh(111) tendem 

a diminuir o valor de d da Pt devido ao menor parâmetro de rede dos átomos de Rh. 

Entretanto, os expectros de XANES sugerem que a reatividade dos átomos de Pt para a etapa 

de formação de Pt-OH e Pt-O presentes no material Pt1,0/Rh/C é semelhante ao dos átomos na 

superfície da Pt/C. No entanto, o valor de d em estruturas core-shell não está correlacionado 

somente com a tensão superficial presente, chamado de Efeito Geométrico, mas também, com 

as interações eletrônicas da monocamada superficial de Pt com o substrato de Rh, chamado de 

Efeito Ligante. Assim, para a nanoestrutura core-shell de Pt1,0/Rh/C, o Efeito Ligante sobre os 

átomos de Pt, ou seja, a retirada de elétrons causada pela presença dos átomos de Rh, pode 

proporcionar o aumento da densidade de estados desocupados na banda 5d da Pt. Ademais, o 

centro da banda d do metal muda com o tamanho da partícula, onde partículas de poucos 
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nanômetros podem sofrer variações no valor de d proporcionando uma maior/menor força de 

adsorção dos adsorbatos. Contudo, o comportamento similar para ambos os materiais sugere 

que pode ser devido ao balanço entre estes dois efeitos sobre o material de Pt1,0/Rh/C.  

 

5.1.1.2 Experimentos de DEMS on-line para a eletro-oxidação do etanol  

 

A Figura 9 mostra as voltametria cíclicas (VCs) obtidas durante os experimentos 

eletroquímicos no aparato de DEMS on-line para a eletro-oxidação de 0,01 (linha fina) e  

0,1 mol L
-1

 (linha espessa) de etanol sobre o eletrocatalisador de Pt/C nas temperaturas de  

25 (linha+símbolo) e 60 ºC (linha) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2, após obter 

estáveis ciclos voltamétricos. A voltametria cíclica da Pt/C em eletrólito ácido na ausência do 

etanol (25 ºC) foi inserida para comparação (linha tracejada).  

 

 

Figura 9 - Curvas voltamétricas para a eletro-oxidação de 0,01 (linha fina) e 0,1 mol L
 -1

 (linha espessa) de 

etanol sobre o eletrocatalisador de Pt/C nas temperaturas de 25 (linha+símbolo) e 60 ºC (linha) 

em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2. A linha tracejada mostra o perfil voltamétrico da 

Pt/C em eletrólito ácido na ausência de etanol 25 ºC. Velocidade de varredura de 0,01 V s
-1
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O perfil voltamétrico para o eletrocatalisador de Pt/C, em ambas as concentrações de 

etanol, revelam que em potenciais < 0,4 V (ERH), e de acordo com trabalhos anteriores,
61, 85

 a 

reação é inibida pela formação de intermediários adsorvidos, tais como as espécies de CO e 

CHx adsorvidas, provenientes da adsorção dissociativa do etanol. Acima deste potencial, na 

varredura de potencial no sentido positivo, observa-se o início da eletro-oxidação do etanol e, 

subsequentemente, dos intermediários adsorvidos, possivelmente devido ao início da 

formação de espécies Pt-OH provenientes da ativação da água na superfície do 

eletrocatalisador. Para a temperatura de 60 
o
C, um suave ombro é observado em torno de  

0,65 V (ERH) e, subsequentemente, em ambas as condições de temperatura e concentração, 

um aumento na taxa reacional global de oxidação do etanol ocorre, revelando um pico 

máximo de densidade de corrente em 0,9 V (ERH). Em seguida, um decaimento da densidade 

de corrente é observado devido à competição entre a readsorção do etanol e a formação, em 

maiores extensões, de espécies oxigenadas sobre a superfície da Pt, como observado pelos 

experimentos de XAS (Figura 8 a). Para nanopartículas de Pt/C, estudos prévios mostraram 

que em potenciais > 1,1 V (ERH) a taxa reacional global decai abruptamente devido à 

formação elevada de espécies oxigenadas sobre a superfície do eletrocatalisador, 

permanecendo a reação suprimida até a eletroredução destas espécies.
25

 Além disso, na figura, 

na varredura de potencial no sentido negativo, nota-se um novo aumento na taxa reacional 

global em 0,85 V (ERH), devido à liberação dos sítios ativos da Pt pela eletroredução das 

espécies Pt-O. Posteriormente, em potenciais menores do que 0,4 V (ERH), a reação é 

novamente desativada, provavelmente devido à readsorção do etanol e a formação das 

espécies CO e CH adsorvidas.
66

 Adicionalmente, os resultados na Figura 9, mostram que o 

aumento de 10 vezes na concentração do etanol resulta no aumento de 4 vezes para o valor de 

corrente no potencial de pico (Ep) de oxidação do etanol (Ep = 0,9 vs. ERH / V). Este aumento 

está de acordo com o obtido em um aparato de DEMS on-line por Behm et al..
25

 Ademais, o 

aumento na temperatura da célula de 25 para 60 ºC proporciona a diminuição no valor do 
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potencial de início da reação, levando ao aumento de 1,5 e 1,4 vezes para os valores de 

corrente no Ep de oxidação na concentração de 0,01 e 0,1 mol L
-1

 de etanol, respectivamente.  

Os produtos gasosos e voláteis formados durante a eletro-oxidação do etanol sobre as 

nanopartículas de Pt/C, para as diferentes condições apresentadas, foram monitorados, 

simultaneamente aos experimentos eletroquímicos, por meio do aparato de DEMS on-line. A 

Figura 10 mostra os voltamogramas cíclicos de espectrometria de massas (VCEM) que foram 

obtidos por DEMS on-line, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 

(CO2+acetaldeído), (b) m/z = 22 (CO2), (c) m/z = 29 (acetaldeído), e (d) m/z = 61 (acetato de 

etila, evidência indireta de ácido acético). 

 

 

Figura 10 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 (linha fina) e 0,1 mol L
–1

 (linha espessa) de etanol sobre o eletrocatalisador de Pt/C nas 

temperaturas de 25 (linha+símbolo) e 60 ºC (linha) em solução de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre 

de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 

(CO2); (c) m/z = 29 (acetaldeído); e (d) m/z = 61 (acetato de etila). Velocidade de varredura de 

0,01 V s
–1
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Na Figura 10b, o potencial de início e a quantidade de CO2 formado (m/z = 22) na 

varredura de potencial no sentido positivo são ligeiramente afetados pela variação dos 

parâmetros de concentração e temperatura. Para a temperatura de 25 ºC, observa-se que o 

potencial de início para o fragmento iônico m/z = 22 ocorre em torno de 0,6 V (ERH), 

aumentando para um valor máximo em torno de 0,80 V (ERH), em ambas as concentrações. 

Entretanto, na temperatura de 60 ºC, nota-se um pequeno deslocamento no valor do potencial 

inicial e um sutíl aumento na quantidade de CO2 formado. Além disso, para ambas as 

condições de concentração e temperatura, a quantidade de CO2 formado decai abruptamente 

para potenciais > 0,9 vs. ERH / V.  

Contrariamente ao observado, na varredura de potencial no sentido negativo, a 

formação de CO2 não é detectada para todo o intervalo de potencial estudado. Isto sugere que 

a formação de CO2 durante a varredura de potencial no sentido positivo provém 

principalmente da oxidação de intermediários formados em baixos potenciais (<0,4 V, ERH), 

ou seja, da oxidação de CO adsorvido ao invés da oxidação de etanol proveniente do seio da 

solução, analogamente ao observado na literatura.
23, 25, 85

 Para a temperatura de 60 ºC, o 

deslocamento do potencial de início e a maior quantidade de CO2 formado são possivelmente 

devido à formação de espécies Pt-OH em menores potenciais e da quebra de ligações C-C em 

maiores extensões, respectivamente. É importante salientar, que os fragmentos adsorvidos 

CHx formados durante a adsorção dissociativa do etanol em potenciais < 0,4 V (ERH) podem 

ser oxidados para CO2 em potenciais > 0,85 V (ERH), ou ser eletroreduzidos para metano, ou 

etano em menor extensão, em potenciais < 0,4 V (ERH), como demonstrado por Behm et 

al.
85, 138

 e Iwasita et al.
61

 por meio de experimentos de etanol isotopicamente marcado. 

Outro aspecto importante para as curvas de VCEM obtidas na Figura 10b, é que os 

valores máximos de m/z = 22 no Ep diferem dos valores máximos de corrente no Ep 

observados na Figura 9. Esta diferença, entre a posição dos Ep, combinado com a pequena 

variação na quantidade de CO2 formado nas diferentes condições experimentais, sugerem que 
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as maiores taxas reacionais globais da oxidação do etanol são provenientes da formação de 

outros produtos de reação. Neste sentido, nota-se que o potencial de início para a formação do 

acetaldeído (m/z = 29, Figura 10c) ocorre em torno de 0,4 V (ERH), para a varredura de 

potencial no sentido positivo, simultaneamente com o potencial de início de oxidação do 

etanol observado na Figura 9, para ambos os parâmetros de temperatura e concentração. Além 

disso, a produção máxima de acetaldeído ocorre em torno de 0,8-0,9 V (ERH), para todas as 

condições, similarmente aos valores máximos de corrente observados para a oxidação do 

etanol. Além disso, observa-se que a formação do acetadeído aumenta rapidamente após o 

valor máximo de produção de CO2 em 0,8 V (ERH), sugerindo que a liberação dos sítios 

ativos da Pt devido à oxidação das espécies CO adsorvidas, que favorece a formação de 

acetaldeído em elevados potenciais. Para a temperatura de 25 
o
C, o aumento de 10 vezes na 

concentração do etanol proporciona o incremento da taxa reacional global de oxidação do 

etanol, que é acompanho pelo aumento na formação de acetaldeído, enquanto que, a formação 

de CO2 permanece constante. Adicionalmente, o éster acetato de etila (m/z = 61) não é 

detectado para a concentração de etanol de 0,01 mol L
-1

 (em destaque na Figura 10d), 

entretanto, é formado para a maior concentração de etanol na varredura de potencial no 

sentido negativo. No entanto, com o aumento da temperatura de 25 para 60 
o
C, o acetato de 

etila deixa de ser detectado. Possivelmente, o aumento da temperatura favorece a reação 

prosseguir por outra via reacional ao invés da formação de ácido acético, entretanto, 

experimentos que evidenciam diretamente a formação de ácido acético devem ser 

rigorosamente realizados para compreender a influência da sua produção com a temperatura e 

concentração. A ausência na produção de CO2 na varredura de potencial no sentido negativo, 

juntamente com estas evidências, implica que a oxidação incompleta do etanol prevalece 

sobre eletrocatalisadores de Pt/C nestas condições de temperatura e concentração.  

O efeito dos parâmetros de concentração e temperatura para a eletro-oxidação do 

etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C foi similarmente estudado. A Figura 11 mostra as 
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VCs obtidas para a eletro-oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C durante os 

experimentos de DEMS on-line. A voltametria cíclica do eletrocatalisador de Rh/C em 

eletrólito ácido (25 ºC) na ausência do etanol foi inserido para comparação (linha tracejada).  

 

 

Figura 11 - Perfis voltamétricos para a eletro-oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C nas 

concentrações de etanol de 0,01(linha fina) e 0,1 mol L
 -1

 (linha espessa) e nas temperaturas de 

25 (linha+símbolo) e 60 ºC (linha) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 com 

velocidade constante de varredura de 0,01 V s
-1

. A linha tracejada mostra o perfil voltamétrico 

do Rh/C em eletrólito ácido na ausência de etanol 25 ºC  

 
 

 

Observa-se, claramente, na Figura 11 que as taxas reacionais globais da oxidação do 

etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C, nas diferentes condições estudadas, apresentam 

intensidades diferentes quando comparadas com o eletrocatalisador de Pt/C (Figura 9). Em 

potenciais < 0,4 V (ERH), a reação de oxidação do etanol é inibida pela formação de 

intermediários adsorvidos, com a formação das espécies CO e CHx adsorvidas, conforme 

relatado por Pastor et al..
126

 Em torno de 0,4 V (ERH), a oxidação do etanol inicia-se 
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atingindo um máximo entre 0,8-0,85 V (ERH), para todas as condições estudadas. Entretanto, 

as taxas reacionais globais não aumentam significantemente com a variação dos parâmetros 

de concentração e temperatura, como o observado para a Pt/C. Para a temperatura de 60 
o
C, 

na varredura de potencial no sentido positivo, nota-se somente um aumento de 1,3 vezes para 

o valor de corrente no Ep de oxidação do etanol com o aumento de 10 vezes na concentração 

do álcool. Além disso, as intensidades de corrente no Ep sobre o eletrocatalisador de Rh/C são  

2 e 7 vezes menores na concentração de etanol de 0,01 e 0,1 mol L
-1

, respectivamente, quando 

comparadas com o eletrocatalisador de Pt/C nas mesmas condições, evidenciando assim, 

baixas taxas reacionais globais. Para a concentração de etanol de 0,01 mol L
-1

, na varredura 

de potencial no sentido negativo, a curva de oxidação do etanol acompanha o perfil 

voltamétrico do eletrocatalisador de Rh/C em eletrólito ácido na ausência de etanol. Além 

disso, o pico de corrente proveniente do processo de reativação da oxidação do etanol durante 

a varredura de potencial no sentido negativo não é observado para estas condições de 

temperatura e concentração. Isto mostra que a oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de 

Rh/C prossegue diferentemente da observada sobre o de Pt/C. 

Com base nisso, os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído),  

(b) m/z = 22 (CO2), (c) m/z = 29 (acetaldeído), e (d) m/z = 61 (acetato de etila) para a eletro-

oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C foram monitorados e estão mostados na 

Figura 12. O primeiro ciclo da VCEM durante a oxidação do etanol na concentração de  

0,1 mol L
-1

 e na temperatura de 60 ºC foi adicionado para comparação e está representado por 

linhas tracejadas.  
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Figura 12 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de 0,01 

(linha fina) e 0,1 mol L
–1

 (linha espessa) de etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C nas 

temperaturas de 25 (linha+símbolo) e 60 ºC (linha) em solução de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre 

de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 

(CO2); (c) m/z = 29 (acetaldeído); e (d) m/z = 61 (acetato de etila). Velocidade de varredura de 

0,01 V s
–1

. Linha tracejada representa a primeira VCEM para a concentração de etanol de 

0,1 mol L
-1

 e na temperatura de 60 ºC
 

 
 

 

Um ponto importante observado na Figura 12b é que o potencial de início para a 

formação de CO2 na varredura de potencial no sentido positivo ocorre entre 0,6 V (ERH), 

com um deslocamente para 0,5 V (ERH) com o aumento da temperatura para 60 
o
C, chegando 

ao um valor máximo em 0,65 V (ERH), este permanece praticamente constante até 1,0 V 

(ERH), para ambos os parâmetros de concentração e temperatura. Este perfil nas curvas de 

VCME para o fragmento m/z = 22 é semelhante aos perfis voltamétricos observados na Figura 

11 para a oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de Rh/C. Embora a oxidação do etanol 

sobre o eletrocatalisador de Rh/C ocorre em menores taxas reacionais globais quando 

comparado com o de Pt/, um aspecto importante é que a variação dos parâmetros reacionais, 

temperatura e concentração, proporciona o aumento na formação de CO2 (m/z = 22), 

diferentemente do observado para o eletrocatalisador de Pt/C. Assim, no caso de 
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eletrocatalisadores de Rh/C, a variação dos parâmetros de temperatura e concentração 

promoveu o aumento na extensão da quebra de ligação C-C e, consequentemente, na oxidação 

das espécies CO formadas para CO2. No entanto, igualmente ao observado para a Pt/C, 

durante a varredura de potencial no sentido negativo, a formação de CO2 não é detectada. Isto 

sugere que a produção de CO2 durante a eletro-oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de 

Rh/C é proveniente da oxidação de espécies CO adsorvidas formadas em potenciais < 0,4 V 

(ERH), ao invés da oxidação de novas moléculas de etanol. Adicionalmente, observa-se na 

Figura 12a e b, primeiro ciclo de VCEM (linha tracejada, 0,1 mol L
-1

 e 60 ºC), que os perfis 

das curvas dos fragmentos de massas m/z = 44 e 22 são similares e com maiores magnitudes 

quando comparados com a curva do fragmento m/z = 29 (acetadeído, Figura 12a) e com os 

ciclos subsequentes - magnitudes estáveis de VCEM são observáveis após o segundo ciclo 

sobre os eletrocatalisadores de Rh/C. Esta evidência, sugere que após a adsorção dissociativa 

do etanol no primeiro ciclo, a permanência de intermediários adsorvidos bloqueiam 

parcialmente os sítios ativos dos átomos na superfície do Rh. Além disso, a formação de 

acetato de etila não é observada na Figura 12d, sugerindo a baixa ou nenhuma formação de 

ácido acético sobre o eletrocatalisador de Rh/C.  

Com o quadro apresentado acima e considerando os ciclos VCEM subsequentes ao 

primeiro, os eletrocatalisadores de Rh/C mostraram uma maior conversão de etanol à CO2 do 

que os eletrocatalisadores de Pt/C, pois a razão entre as integrais dos fragmentos de massa m/z 

22 e 29 revelam um maior valor para o Rh/C do que para a Pt/C, principalmente para a 

concentração de etanol de 0,1 mol L
-1

. Para uma comparação quantitativa entre os 

eletrocatalisadores de Pt/C e Rh/C, a eficiência média para a formação de CO2 em um ciclo 

voltamétrico foi calculada, conforme procedimento descrito na seção Experimental. Os 

resultados obtidos para eficiência média da formação de CO2 durante a oxidação do etanol 

sobre as nanopartículas de Rh/C e Pt/C estão mostrados na Tabela 2. Como Behm et al. 
47

 têm 

mostrado que o cálculo da eficiência média da formação de CO2 é afetado pelo tempo de 
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residência dos produtos formados próximo a camada catalítica, os valores apresentados na 

Tabela 2 são somente utilizados para estimar as tendências na formação de CO2 durante a 

oxidação do etanol nos diferentes eletrocatalisadores, já que não foram realizados em um 

sistema com controle de transporte de massa.  

 

Tabela 2 - Eficiência média para a formação de CO2 em relação aos outros produtos formados durante 

um ciclo voltamétrico completo para as nanopartículas de Pt/C e Rh/C nas concentrações de 

etanol de 0,01 e 0,1 mol L
-1

 em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) nas temperaturas de 25 e 60 ºC 

 Pt/C Rh/C 

 0,01 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 0,01 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 

25 
0
C 12,0 % 3,5 % 30,0 % 19,0 % 

60 
0
C 17,0 % 4,4 % 45,0 % 34,0 % 

 

Observa-se que a maior eficiência para a formação de CO2 ocorre para a menor 

concentração de etanol em ambos os eletrocatalisadores. Além disso, para ambos os 

eletrocatalisadores, nota-se que o aumento da temperatura da célula para 60 
o
C eleva a 

eficiência na formação de CO2 em ambas as concentrações. Entretanto, os valores obtidos 

para as nanopartículas de Pt/C são maiores do que os valores encontrados em trabalhos 

prévios com eletrocatalisadores similares de Pt/C.
25

 Rao et al.,
139

 usando uma célula de fluxo 

acoplada a um aparato de DEMS on-line, mostraram que a eficiência para a formação de CO2 

tem uma dependência com o fluxo do etanol (mL min
-1

). Assim, os maiores valores 

encontrados para o material Pt/C, quando comparado com a literatura, são devido à falta de 

controle no transporte de massa da célula espectroeletroquímica de eletrólito estagnante 

utilizada nos experimentos de DEMS do presente trabalho. Desta forma, o acetaldeído 

formado pode permanecer próximo à superfície do eletrodo e, consecutivamente, ser oxidados 

para CO2, aumentando assim, a quantidade final de CO2 formado. Apesar desta falta de 

controle no transporte de massa do etanol, interessantemente, a quantidade total de CO2 

formado para um ciclo voltamétrico durante a oxidação de etanol obtido na Tabela 2, sobre o 

eletrocatalisador de Pt/C, para a concentração de 0,1 mol L
-1

 de etanol, é comparável ao 
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observado no experimento de stripping de adsorbatos de etanol sobre um eletrocatalisador 

similar de Pt/C, em célula espectroeletroquímica de fluxo, obtendo um valor em torno de  

2,8 %.
138

 Iwasita e Pastor,
61

 usando DEMS on-line, observaram que, durante experimentos de 

stripping de adsorbatos de etanol na varredura de potencial no sentido positivo sobre 

eletrodos policristalinos de Pt, o CO2 é o único produto formado. Além disso, na varredura de 

potencial no sentido negativo, os autores observaram a formação de metano e etano, devido 

aos processos de eletroredução em potenciais < 0,4 V (ERH). Estas observações reforçam a 

sugestão de que durante a formação de CO2 na varredura de potencial no sentido positivo 

sobre o eletrocatalisador de Pt/C é principalmente devido a oxidação das espécies CO 

adsorvidas formadas da adsorção dissociativa do etanol em potenciais <0,4V (ERH).  

Outro aspecto importante observado é que a eficiência média para a produção de CO2 

para o eletrocatalisador de Rh/C na Tabela 2 chega em 45 % para a concentração de 0,01 mol 

L
-1

 (etanol) na temperatura de 60 
o
C. Pastor et al.,

126
 por meio de experimentos similares de 

stripping de adsorbatos de etanol usando eletrodos policristalinos de Rh, observaram também 

que o CO2 é o único produto de reação formado durante varredura de potencial no sentido 

positivo. Entretanto, na varredura de potencial no sentido oposto, os autores detectaram 

apenas metano como produto eletroreduzido em potenciais < 0,4 V (ERH), diferentemente do 

observado para eletrodos de Pt. Este resultado indica que a quebra de ligações C-C para as 

moléculas de etanol são favorecidas na presença dos átomos de Rh, pois apenas metano foi 

observado na varredura de potencial no sentido negativo. Especificamente, a maior atividade 

na quebra de ligações C-C para os átomos de Rh é indiretamente suportada pela maior 

eficiência na formação de CO2 observada na Tabela 2, contrariamente ao observado sobre 

Pt/C, onde ocorreu somente o aumento na produção de acetaldeído. 

Essa maior ―habilidade‖ dos átomos de Rh para a quebra de ligações C-C quando 

comparados com o de Pt, pode ser devido a adsorção da molécula de etanol sobre a superfície 

do Rh prosseguir por uma etapa de desidrogenação por abstração de hidrogênio metílico, 
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formando uma espécie oxametalacíclico ([adCH2-CH2-Oad])
97

 adsorvido como intermediário, 

que é rapidamente convertido nas espécies CO e CHx adsorvidas.
96

 Já a adsorção do etanol 

sobre a superfície da Pt prossegue primeiramente pela via de desidrogenação do 

C (


CH3-


CH2-OH), formando um intermediário acetil (


CH3-


Cad=O), que é posteriormente 

convertido nas espécies de CO e CHx adsorvidas.  

Com base nisso, nanoestruturas de Ptshell/Rhcore/C foram sintetizadas com diferentes 

monocamadas de Pt (MC = 0,5; 1,0; e 2,0) a fim de combinar as propriedades superiores dos 

átomos de Rh, que atua na quebra de ligações C-C, e dos átomos de Pt, que promove uma 

maior taxa reacional global para a oxidação do etanol.  

A Figura 13 mostra as VCs obtidas durante os experimentos eletroquímicos no sistema 

de DEMS on-line para a eletro-oxidação do etanol sobre as nanoestruturas core-shell de 

Pt0,5/Rh/C (azul), Pt1,0/Rh/C (preto) e Pt2,0/Rh/C (vermelho) na concentração de etanol de 0,1 

mol L
-1

 em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na temperatura de 25 ºC.  
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Figura 13 - Perfis voltamétricos para a eletro-oxidação do etanol sobre os diferentes eletrocatalisador de 

nanoestruturas core-shell de PtMC/Rh/C: MC = 0,5 (azul); 1,0 (preto); e 2,0 (vermelho) na 

concentração de etanol de 0,1 mol L
 -1

 em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 com 

velocidade constante de varredura de 0,01 V s
-1

. Temperatura de 25 ºC 

 
 

 

As curvas mostram que o potencial inicial para a eletro-oxidação do etanol sobre as 

nanoestruturas core-shell ocorre em torno de 0,4-0,5 V vs. ERH / V, e que a reação é inibida 

em potenciais < 0,4 V (ERH), possivelmente pela formação de intermediários adsorvido, 

como o CO e CHx, igualmente ao discutido para os catalisadores constituídos de Pt e Rh 

puros. Na varredura de potencial no sentido negativo, uma pequena reativação para o 

processo de eletro-oxidação do etanol é observada, entretanto, somente para os materiais com 

maiores quantidade de Pt. Outro aspecto importante nos perfis voltamétricos é que as taxas 

reacionais globais da oxidação do etanol sobre as nanoestruturas core-shell estão entre as 

observadas para os materiais de Pt/C e Rh/C. Claramente, observa-se que com o aumento da 

quantidade de Pt depositada o perfil voltamétrico das nanoestruturas core-shell assemelha-se 

ao da Pt/C e com a diminuição da quantidade de Pt, o perfil voltamétrico aproxima-se ao do 

observado para o eletrocatalisador de Rh/C. Isto evidência que o processo de deposição de Pt 
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sobre o núcleo de Rh é suficiente para uma cobertura quase completa da superfície do Rh por 

átomos de Pt quando realizadas duas vezes. 

A Figura 14 mostra os fragmentos iônicos de massa obtidos durante os experimentos 

de VCEM correspondentes à Figura 13.  

 

 

Figura 14 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,1 mol L
–1

 de etanol sobre os diferentes eletrocatalisador de nanoestruturas core-shell de 

PtMC/Rh/C: MC = 0,5 (azul); 1,0 (preto); e 2,0 (vermelho); na temperatura de 25 ºC em solução 

de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 

(CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 (CO2); e (c) m/z = 29 (acetaldeído). Velocidade de varredura 

de 0,01 V s
–1
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As curvas de VCEM para a formação de CO2 (m/z = 22) na Figura 14a, para todas as 

estruturas core-shell de PtMC/Rh/C sintetizadas, inicia-se em torno de 0,6 V (ERH), exibindo 

um ombro máximo em 0,80 V (ERH), a qual é diminuida em potenciais > 0,9 V (ERH). Na 

varredura de potencial no sentido oposto, a produção de CO2 é suprimida em todo o intervalo 

de potencial, sugerindo que a formação de CO2 provém principalmente dos intermediários 

adsorvidos formados em potenciais <0,4V (ERH). Um aspecto importante na Figura 14a é 

que a formação de CO2 não cresce conforme aumenta a quantidade de Pt depositada, como o 

observado para as taxas reacionais globais na Figura 13, entretanto, seguem a ordem de: 

Pt0,5/Rh/C < Pt2,0/Rh/C < Pt1,0/Rh/C. Contrariamente ao observado para a formação de CO2, a 

formação de acetaldeído (Figura 14c) cresce com o aumento na quantidade de Pt depositada 

sobre os núcleos de Rh/C. Embora o eletrocatalisador de Pt1,0/Rh/C não mostrou as maiores 

magnitudes na Figura 13, este material revelou o maior sinal para o fragmento iônico de 

massa m/z = 22 (produção de CO2) quando comparado com os eletrocatalisadores de 

Pt0,5/Rh/C e Pt2,0/Rh/C. Assim, para uma análise mais quantidativa da produção de CO2, a 

eficiência da formação de CO2 foi calculada para a nanoestrutura core-shell de Pt1,0/Rh/C, que 

é o eletrocatalisador que mostrou a melhor atividade em relação à razão na quantidade dos 

produtos CO2 e acetaldeído formados, quando comparado com as demais nanoestruturas 

PtMC/Rh/C. A Tabela 3 apresenta o resultado obtido da eficiência média para a formação de 

CO2 para a nanoestrutura core-shell de Pt1,0/Rh/C na concentração de etanol de 0,1 mol L
-1

. 

Os valores para os materiais de Rh/C e Pt/C foram inseridos para comparação. 

 

Tabela 3 - Eficiência média para a formação de CO2 durante um ciclo voltamétrico completo para as 

nanopartículas de Pt/C , Rh/C e Pt1,0/Rh/C na concentração de etanol de 0,1 mol L
-1

 em 

solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) na temperatura de 25 ºC. 

 Pt/C Rh/C Pt1,0/Rh/C 

 0,1 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 

25 ºC 3,5 % 19,0 % 6,5% 
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Nota-se que a eficiência média para a formação de CO2 do eletrocatalisador de 

Pt1,0/Rh/C está entre os valores de eficiência obtidos para os eletrocatalisadores de Pt/C e 

Rh/C, apresentando o valor de 6,5 %, atestando que a formação de nanoestruturas core-shell 

de PtMC/Rh/C aumentam a formação de CO2 quando comparado com Rh/C. 

Experimentos potenciostáticos para a eletro-oxidação do etanol no potencial de 0,5 V 

(ERH) (salto de potencial a partir de 0,05 para 0,5 V (ERH), retornando para 0,05 V (ERH) 

após 1800 s) foram realizados para as três nanoestruturas core-shell sintetizadas na 

concentração de etanol de 0,1 mol L
-1

 a 25 
o
C, os resultados estão representados na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Curvas cronoamperométricas durante a eletro-oxidação de 0,1 mol L
 -1

 de etanol sobre os 

diferentes eletrocatalisador de nanoestruturas core-shell de PtMC/Rh/C: MC = 0,5 (azul); 1,0 

(preto); e 2,0 (vermelho); na temperatura de 25 ºC em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de 

O2, permanecendo no potencial de 0,5 V (ERH) por 1800 s 

 
 

 

Observa-se que imediatamente após o salto de potencial para 0,5 V (ERH) as taxas 

reacionais globais atingem valores elevados e, subsequentemente, decaem rapidamente com o 

tempo e atingem valores em estado ―quase-estacionário‖ para tempos de 1800 s. Além disso, 
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para o material de Pt0,5/Rh/C, a densidade de corrente obtida é menor do que para os outros 

dois eletrocatalisadores durante todo o intervalo de tempo, concordando com o resultado 

potenciodinâmico da Figura 13. Entretanto, diferentemente do observado para os resultados 

de voltametria cíclica, o eletrocatalisador de Pt1,0/Rh/C apresenta a maior densidade de 

corrente tanto em curtos com em longos tempos. Isto comprova que este material apresenta a 

melhor atividade catalítica para a oxidação do etanol quando comparado com as outras 

nanoestruturas core-shell sintetizadas. Adicionalmente, as curvas de cronoamperometria de 

espectroscopia de massa (CCEM) na Figura 16, mostram que a formação de acetaldeído para 

o material Pt2/Rh/C é ligeiramente maior, ou da mesma ordem, do que para o eletrocatalisador 

de Pt1,0/Rh/C. Como a formação de CO2 é acompanhado pelo fragmento iônico de massa  

m/z = 22, que corresponde ao sinal iônico molecular duplamente ionizado, [CO2]
+2

, e como 

apenas 4% de toda a molécula de CO2 que chega no detector transforma neste fragmento, as 

baixas correntes da oxidação de etanol obtidas para os experimentos potenciostáticos não 

permitiram o monitoramento do sinal m/z = 22, o qual permaneceu na ordem do ruído. Assim, 

os sinais m/z = 22 para os experimentos CCEM não foram considerados. Entretanto, com base 

nas maiores taxas reacionais globais observadas no experimento potenciostático e na maior 

formação de CO2 no experimento potenciodinamico, o eletrocatalisador de Pt1,0/Rh/C 

apresentou a melhor atividade para a eletro-oxidação do etanol quando comparado com as 

demais nanoestruturas core-shell sintetizadas.  
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Figura 16 - Perfis das CCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,1 mol L
–1

 de etanol sobre os diferentes eletrocatalisador de nanoestruturas core-shell de 

PtMC/Rh/C: MC = 0,5 (azul); 1,0 (preto); e 2,0 (vermelho); permanecendo em 0,5 V (ERH) por 

1800 s na temperatura de 25 ºC em solução de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo o 

fragmento iônico de massa m/z = 29 (acetaldeído) 

 
 

 

Com base no quadro apresentado acima, estes resultados indicam que a adição de 

átomos de Pt nas nanopartículas de Rh/C aumenta as taxas de eletro-oxidação do etanol 

quando comparado com o Rh/C puro. A estrutura core-shell de Pt1,0/Rh/C, que apresenta uma 

cobertura de no máximo 70 % de Pt, mostrou o melhor balanço entre as propriedades 

individuais dos átomos de Pt e Rh para a oxidação do etanol. O melhor balanço entre a 

corrente faradáica e a distribuição do produto reacional arquitetado pelo eletrocatalisador 

Pt1,0/Rh/C pode ser atribuído ao seu efeito sinérgico, onde os átomos de Rh que estão 

expostos ao eletrólito oferecem sítios ativos para a adsorção dissociativa do etanol, ou seja, 

maior eficiência na quebra de ligações C-C, e os átomos de Pt na superfície proporcionam que 

as taxas reacionais de oxidação do etanol ocorram em maiores extensões. 

Este efeito sinérgico provém a partir do fato de que a adsorção das moléculas de etanol 

sobre os átomos de Rh é mais forte do que de Pt, permitindo que a desprotonação do etanol 
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ocorra em maior extensão. A presença de átomos vizinhos nesta interface pode acelerar a 

desprotonação do etanol, já que a adsorção de hidrogênio atômico ocorre fortemente sobre 

superfícies Pt-Rh [18]. Assim, a decomposição pode ocorrer através da formação de 

intermediários reativos, tais como o [adCH2=CHOad] e/ou [adCH2CH2Oad], que sofrem quebra 

direta da ligação C–C, formando CO e CHx adsorvido. Com isso, a adsorção do etanol mais 

forte sobre o Rh e a maior velocidade de desprotonação do etanol na interface Pt-Rh, poderia 

explicar o aumento da corrente faradáica e da maior quantidade de CO2 formado em relação à 

quantidade de acetaldeído gerado sobre o eletrocatalisador de Pt1,0/Rh/C. 
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5.1.2 Nanoestrutura core-shell de Ptshell/Cucore/C 

 

5.1.1.1 Caracterização das Nanopartículas 

 

A Figura 17 mostra os padrões de difração de raios X para as nanoestruturas de: (a) 

Pt/C; (b) Pt/Cu/C–citrato, sintetizada via redução química na presença de NaBH4 em solução 

tampão de citrato de sódio/ácido cítrico (pH = 3,3); e (c) Pt/Cu/C–poliol, sintetizada pelo 

método do poliol.  

 

 

Figura 17 - Padrões de difração de raios X para os materiais sintetizados: (a) Pt/C; (b) Pt/Cu/C- citrato; e 

(c) Pt/Cu/C-poliol. Detalhe do plano cristalográfico (111) (à direita) 

 
 

 

Os padrões de DRX mostram 4 picos principais, que são correspondentes da estrutura 

cristalina fcc da Pt (símbolo vazio na Figura 17), referentes aos planos cristalográficos (111), 

(200), (220) e (311), respectivamente, seguindo do menor para o maior valor em 2. Para a 
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amostra Pt/Cu/C - poliol, três picos extras são observados (símbolo preenchido na Figura 17), 

que são relacionados à estrutura cristalina fcc do Cu metálico (Cu
0
). Estes picos de Cu

0
, 

podem ser atribuídos tanto ao Cu
0
 presente no núcleo da nanopartícula, onde são detectados 

devido aos raios X atravessarem a fina camada da Pt depositada, quanto à formação de uma 

fase segregada entre os átomos de Pt e Cu. Já para o material core-shell de Pt/Cu/C-citrato, os 

picos de Cu
0
 não são observáveis, entretanto, ocorre um sutil deslocamento dos picos da Pt 

para maiores valores em 2 quando comparados com a Pt/C (detalhe à direita na Figura 17). 

Isto sugere que, provavelmente, ocorre a formação de uma solução sólida entre os átomos de 

Pt e Cu ao invés da formação de uma nanoestrutura do tipo core-shell. O favorecimento da 

formação de uma solução sólida pode ser correlacionado com a elevada condutividade dos 

núcleos de cobre no meio reacional (pH ~ 3). Como as nanopartículas de Cu/C são altamente 

condutoras em pH <7, pode ocorrer uma troca galvânica espontânea não homogênea entre os 

Pt
+2

 em solução com os núcleos de Cu
0
. A Figura 18 ilustra o possível mecanismo envolvido 

durante a síntese das nanopartículas de Pt/Cu/C, desfavorecendo assim, a formação da 

estrutura core-shell. 

 

 

Figura 18 - Ilustração do processo de formação das nanopartículas de Pt/Cu/C-citrato: (a) a reação de 

troca galvânica espontânea não homogênea durante a síntese e (b) possível estrutura 

formada, constituída de uma camada de Pt e um núcleo formado pela solução sólida (ou liga) 

entre os átomos de Pt e Cu. Ilustração adaptada de Strasser et al.
140

 

 
Fonte:  MANI, P.; SRIVASTAVA, R.; STRASSER, P. Dealloyed Pt-Cu core-shell 

nanoparticle electrocatalysts for use in PEM fuel cell cathodes. The Journal of 

Physical Chemistry C, v. 112, n. 7, p. 2772,  2008. 
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Observa-se na ilustração que os íons de Pt proporcionam a troca galvânica espontânea 

não homogênea com os átomos de cobre da superfície das nanopartículas de Cu/C (Figura 18 

a). Assim, a formação de domínios constituídos de Pt-Cu é possivelmente favorecida ao invés 

da deposição de uma monocamada de Pt sobre as nanopartículas de Cu/C. Esta explanação 

proporcionaria a formação de uma solução sólida e/ou domínios de liga entre os átomos de Pt 

e Cu, ambas as estruturas levariam ao deslocamento dos picos cristalográficos da Pt para 

maiores valores de 2, como observado na Figura 17. Além disso, a formação destas 

estruturas (Figura 18 a), justifica a ausência dos padrões de DRX referentes ao Cu
0 

na 

estrutura de Pt/Cu/C-citrato sintetizada. 

Contrariamente, para o método poliol modificado na Figura 13, nota-se a formação do 

padrão de DRX para a estrutura cristalina fcc do Cu
0
. Entretanto, observa-se para o material 

Pt/Cu/C-poliol um perfil eletroquímico de dissolução de Cu metálico em torno de 0,3 V 

(ERH) durante ciclos de potencial em eletrólito ácido, analogamente ao mostrado na Figura 

19 (linha preta), levando assim, ao desaparecimento do padrão de DRX referente ao Cu
0
 na 

Figura 17 (linha laranja). Koh e Strasser,
141

 estudando nanopartículas constituídas de liga bi-

metálica de Pt-Cu/C, têm demonstrado que o pico em torno de 0,3 V (ERH) é característico 

da dissolução de Cu metálico não ligado a Pt. Isto confirma que a nanoestrutura Pt/Cu/C-

poliol é principalmente constituída por fases segregadas entre os átomos de Pt e Cu. 

Possivelmente, este material não apresenta domínios de cobre-platina remanescentes, como 

ilustrado na Figura 18b, pois o deslocamento dos picos de Pt para maiores valores em 2 não 

é observado. No entanto, o material Pt/Cu/C-citrato sintetizado, não apresentou pico de 

dissolução de Cu
0
 em ambiente eletroquímico, conforme observado na Figura 19 (linha azul). 

A Figura 19 mostra a voltametria cíclica obtida para as nanopartículas de Pt/Cu/C-citrato 

(linha azul) e Cu/C (linha preta) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na 

temperatura de 25 ºC. 
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Figura 19 - Curvas de voltametria cíclica para os materiais de: Pt/Cu/C-citrato (linha azul) e Cu/C  

(linha preta) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na temperatura de 25 ºC. 

Velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

 

 
 

 

5.1.1.2 Experimentos de DEMS on-line para a eletro-oxidação de etanol 

 

Assim, experimentos para a eletro-oxidação de etanol sobre as nanoestruturas de 

Pt/Cu/C-citrato foram realizados. A Figura 20 mostra as voltametria cíclicas (VC) obtidas 

para a eletro-oxidação de 0,01 mol L
-1

 de etanol sobre os eletrocatalisadores de Pt/C (linha 

preta) e Pt/Cu/C (linha azul) nas temperaturas de (a) 25 e (b) 60 ºC em solução HClO4 (0,1 

mol L
-1

) livre de O2, após obter estáveis ciclos voltamétricos. Os perfis voltamétricos para 

ambos os materiais na ausência do etanol foram inseridos para comparações (linha tracejada). 
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Figura 20 - Curvas de voltametria cíclica para a oxidação de 0,01 mol L 
-1 

de etanol sobre os 

eletrocatalisadores de Pt/C (linha preta) e Pt/Cu/C (linha azul) nas temperaturas de (a) 25 e (b) 60 
o
C em 

solução de HClO4 (0,1 mol L
 -1

). Velocidade de varredura de 0,01 V s
-1

 

 
 

 

Os perfis voltamétricos para os eletrocatalisadores de Pt/C e Pt/Cu/C, em ambas as 

temperaturas, revelam que em potenciais < 0,4 V (ERH), e de acordo com o discutido 

anteriormente, a reação é inibida pela formação de intermediários adsorvidos, tais como as 

espécies de CO e CHx, provenientes da adsorção dissociativa do etanol. Acima deste 

potencial, na varredura de potencial no sentido positivo, observa-se o início da eletro-

oxidação do etanol, atingindo um valor máximo de corrente em 0,8 V (ERH) e, no sentido 

inverso, os processos da reativação da oxidação do etanol são evidenciadas, provavelmente, 
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devido à liberação dos sítios ativos da Pt pela a eletroredução das espécies Pt-O. 

Posteriormente, em potenciais menores do que 0,4 V (ERH), a reação é novamente 

desativada, devido à readsorção do etanol e a formação de intermediários adsorvidos. Um 

aspecto importante na Figura 20, é que a oxidação do etanol sobre o eletrocatalisador de 

Pt/Cu/C apresenta uma maior taxa de reação global, quando comparado com o eletrodo de 

Pt/C, em ambas as temperaturas. Esta diferença, nas taxas reacionais globais, pode estar 

relacionada a combinação da Pt com os átomos de Cu. A presença de átomos de Cu no núcleo 

do catalisador pode proporcionar o deslocamento da energia do centro da banda 5d da Pt para 

menores valores, ou seja, ocorre uma menor densidade de estados ocupados perto do nível de 

energia de Fermi, promovendo a adsorção mais fraca dos intermediários reacionais.  

Devido ao contraste nas taxas reacionais globais entre a Pt/C e o Pt/Cu/C, a quantidade 

de CO2 e CH3COH formado durante a eletro-oxidação do etanol foi monitorada por meio de 

experimentos de DEMS on-line. A Figura 21 mostra as curvas de VCEM obtidas durante a 

oxidação de 0,01 mol L
-1 

 de etanol no sistema de DEMS on-line nas temperaturas de  

25 (linha contínua) e 60 ºC (linha pontilhada) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2, 

seguindo os fragmentos iônicos de massa: m/z= 22 (CO2); m/z = 44 (CO2+acetaldeído); e  

m/z = 29 (acetaldeído). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Daniel Augusto Cantane                                                                                                                                            
 

 

Figura 21 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 mol L
–1

 de etanol sobre os eletrocatalisadores de Pt/C (linha preta) e Pt/Cu/C (linha 

azul) nas temperaturas de 25 (linha contínua) e 60 ºC (linha pontilhada) em solução de 

HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 22 

(CO2); (b) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); e (c) m/z = 29 (acetaldeído). Velocidade de varredura 

de 0,01 V s
–1

 

 
 

 

Observa-se na varredura de potencial no sentido positivo na Figura 21, que o potencial 

de início para a formação de CO2 (m/z=22) ocorre em torno de 0,6 V (ERH) para a Pt/C, 

aumentando para um valor máximo em torno de 0,75-08 V (ERH), em ambas as temperaturas. 

Já para o material Pt/Cu/C, claramente, nota-se um deslocamento do início na formação de 

m/z = 22, de 0,7 para 0,5 V (ERH), com o aumento da temperatura de 25 
o
C para 60 

o
C, 

respectivamente. Entretanto, a quantidade de CO2 formado é maior para o eletrocatalisador de 

Pt/C quando comparado com o eletrocatalisador de Pt/Cu/C, para ambas as temperaturas. 

Entretanto, na varredura de potencial no sentido negativo, a formação de CO2 é ausente para 
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todo o intervalo de potencial estudado em ambos os eletrocatalisadores. Esta abstenção na 

formação de CO2 sugere que o CO2 provém principalmente da oxidação dos intermediários 

adsorvidos formados em potenciais < 0,4 V (ERH). Um aspecto importante observado para o 

material de Pt/Cu/C, que é contrário ao encontrado nas diferentes combinações de Pt e Rh, é o 

deslocamento para menores valores do potencial inicial de formação de CO2 quando a 

temperatura é aumentada, formando um ombro pronunciado em torno de 0,65 vs. ERH / V 

(Figura 20b). Este deslocamento é possivelmente devido à formação das espécies Pt-OH em 

menores potenciais. Além disso, observa-se na Figura 21, que o início para a formação de 

acetaldeído (m/z = 29) é similar para todos os eletrocatalisadores, ocorrendo a partir de 0,5 V 

(ERH). Adicionalmente, o efeito do aumento da temperatura proporcion um crecimento 

abrupto pra a formação do acetaldeído, para ambos os eletrocatalisadores. Para a temperatura 

de 25 
o
C, na varredura de potencial no sentido positivo, os perfis da VCEM pra a formação de 

acetaldeído são similares em ambos os eletrocatalisadores, enquanto que, na temperatura de 

60 
o
C, a formação de acetaldeído aumenta para o material Pt/Cu/C. Já na varredura de 

potencial inversa, a produção de acetaldeído é em torno de duas vezes maior sobre o 

eletrocatalisador de Pt/Cu/C quando comparado com o eletrocatalisador de Pt/C. Contudo, as 

maiores taxas reacionais globais observadas sobre o eletrocatalisador de Pt/Cu/C quando 

comparado com o eletrodo de Pt/C, principalmente para a temperatura de 60 
o
C, é 

marjoritariamente devido a formação de acetaldeído e, possivelmente, ácido acético. 

Entretanto, um ponto importante, é que o potencial de início para a oxidação do etanol sobre a 

estrutura contendo Cu desloca-se para menores valores. Adicionalmente, este deslocamento 

está acompanho pela a formação de CO2 em menores potenciais quando comparado com o 

eletrodo de Pt/C.  
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5.1.3 Nanoestruturas core-shell de Ptshell/Nicore/C e Pt-Ni/hollow/C. 

 

5.1.1.1 Caracterização das Nanopartículas 

 

A Figura 22 mostra os perfis voltamétricos obtidos para a nanoestrutura core-shell de 

Pt/Ni/C sintetizada aplicando 100 consecutivos ciclos de potencial em solução de HClO4 

(0,1 mol L
-1

) livre de O2 na temperatura de 25 
0
C. 

 

 

Figura 22 - Curvas de voltametria cíclia para o material core-shell de Pt/Ni/C aplicando 

consecutivos ciclos de potencial no intervalo de 0,05-1,1 V (ERH) em solução de 

HClO4 (0,1 mol L
-1

) na velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

. Temperatura de  

25 ºC 

 
 

 

Observa-se que o potencial de circuito aberto anteriormente ao primeiro ciclo 

voltamétrico (linha vermelha) é de 0,89 vs. ERH / V, atestando que a Pt depositada recobriu 

totalmente os núcleos de Ni/C durante a síntese. Além disso, o perfil voltamétrico para os 

primeiros ciclos (até o quinto ciclo) revela a ausência dos típicos processos de 

adsorção/dessorção do hidrogênio atômico e formação/redução das espécies oxigenadas 

sobre a Pt. A ausência deste perfil pode ser devida a superfície da Pt apresentar poucos 
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defeitos do tipo (110) e (100).
142

 Entretanto, após o décimo ciclo voltamétrico, estes 

processos característicos começam a ficar evidentes, devido à formação de defeitos 

superficiais induzidos pela formação/redução de espécies oxigenadas sobre a Pt.
143

 Após o 

trigésimo ciclo de potencial, o perfil voltamétrico permanece praticamente inalterado, 

sugerindo que grandes alterações estruturais superficialmente não ocorrem mais após 30 

ciclos.  

Com o objetivo de identificar mais detalhes sobre a composição atômica e a estrutura 

das nanopartículas core-shell de Pt/Ni/C sintetizadas antes e após os clicos de potencial, 

análises de espectroscopia de energia dispersiva de raios X, EDX; microscopia eletrônica de 

transmissão por varredura, MET-V; e difratometria de raios X, DRX foram realizadas. A 

composição média dos elementos de Pt e Ni obtidos por EDX para o material sintetizado, 

antes e após a ciclagem de potencial em eletrólito ácido, estão mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Composição atômica média dos elementos de Pt e Ni obtidos por espectroscopia de 

energia dispersiva de raios X (EDX) para a nanoestrutura core-shell de Pt/Ni/C 

sintetizada, antes e após, ciclagem de potencial em eletrólito ácido 

 
EDX 

Valor Nominal Antes de ciclar Depois de ciclar 

Pt/Ni/C 1:2 (Pt:Ni) 1:1 (Pt:Ni) 3:1 (Pt:Ni) 

 

Nota-se na Tabela 4, que a composição média de Pt:Ni para as nanoestruturas core-

shell de Pt/Ni/C é de 1:1, ao invés da composição nominal de 1:2 Pt:Ni calculada para a 

síntese. Esta variação pode ser atribuída ao fenômeno redox de transmetalação durante o 

processo de síntese. No método de síntese, após obter as nanopartículas de Ni/C por redução 

térmica em forno tubular, as nanopartículas de Ni/C foram transferidas para uma solução 

contendo íons de Pt
+2

. Neste meio, a deposição da Pt sobre o núcleo de Ni/C pode ocorrer 

por meio da troca galvânica espontânea entre os átomos de Ni
0
 da superfície pelos íons de 

Pt
+2

 da solução, formando íons de Ni
+2

 e átomos de Pt
0
. Assim, neste caso, existe uma perda 

esperada de átomos de Ni que é comparável à quantidade de átomos de Pt depositada por 
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meio da troca galvânica. Com base nisso, os resultados evidenciam que a formação das 

nanoestruturas core-shell de Pt/Ni/C ocorre predominantemente por meio do processo 

galvânico espontâneo, já que a proporção atômica nominal de 1:2 (Pt:Ni) é transformada 

para 1:1 (Pt:Ni). Além disso, após as nanoestruturas core-shell de Pt/Ni/C serem submetidas 

aos ciclos de potencial em eletrólito ácido, é detectado a diminuição na composição média 

atômica para 3:1 (Pt:Ni).  

Detalhes sobre a composição dos elementos de Pt e Ni, antes e após os experimentos 

eletroquímicos, ao longo das nanopartículas, foram analisados usando microscopia 

eletrônica de transmissão de varredura (MET-V) com detector de campo escuro anular de 

alto ângulo, high-angle annular dark-field - HAADF, e varredura linear de EDX. As 

imagens de campo claro (bright-field - BF) e de campo escuro (dark-field - DF) obtidas 

usando MET-V; e o histograma da distribuição média do diâmetro das nanopartículas para o 

eletrocatalisador core-shell de Ni/Pt/C, antes das ciclagens de potencial, estão mostrados na 

Figura 23. 

 

 
Figura 23 - Imagens de MET-V para o material core-shell de Pt/Ni/C, antes das ciclagens de potencial, no 

modo: (a) campo claro (bright-field - BF) e (b) campo escuro (dark-field - DF). Histograma da distribuição 

média do diâmetro das nanopartículas. 
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As imagens de MET revelam uma distribuição uniforme das nanopartículas sobre o 

pó de carbono, entretanto, com uma distribuição heterogênea em tamanho (Figura 23a e b). 

De acordo com o histograma obtido, o eletrocatalisador de Pt/Ni/C apresenta um intervalo de 

tamanho médio de nanopartícula de 3-5 nm com aglomerado na região de 20 nm. Além 

disso, a composição atômica média ao longo da nanopartícula de Pt/Ni/C, usando MET-V 

com detector HAADF e varredura linear de EDX, é mostrada na Figura 24. A Figura 24 

mostra em (a) a imagen MET-V-HAADF e (b) as correspondentes varreduras lineares de 

EDX analisando os elementos Pt e Ni ao longo da nanopartícula, anteriormente aos clicos de 

potencial.  

 

 

Figura 24 - (a) Imagem de MET-V-HAADF da nanopartícula Pt/Ni/C antes das ciclagens de potencial. 

(b) Varredura linear de EDX ao longo da nanopartícula monitorando os elementos: Pt 

(linha preta) e Ni (linha vermelha) 

 
 

 

A imagem de HAADF mostra claramente uma região com maior intensidade de 

brilho nas camadas mais externas da estrutura e uma região mais escura no interior da 

nanopartícula. Este contraste é devido a uma casca rica em elementos com um fator de 

espalhamento de raios X mais elevado quando comparado com o elemento do centro da 

nanoestrutura. Neste caso, os átomos de Pt tem um fator de espalhamento de raios X maior 

do que ao dos átomos de Ni, por possuir um maior número atômico. Adicionalmente, na 

Figura 24, o perfil da varredura linear de EDX mostra que os átomos de Ni concentram-se 
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no núcleo da nanopartícula. No caso dos átomos de Pt, em ambas as bordas, a intensidade da 

EDX é aproximadamente o dobro quando comparado com o analisado no centro, onde 

permanece praticamente constante. Estas evidências confirmam a formação de uma 

nanoestrutura core-shell para as nanopartículas de Pt/Ni/C sintetizadas. No entanto, após o 

experimento eletroquímico, a análise da composição média dos átomos de Ni mostrou ser 

proporcionalmente menor (Tabela 4). Dessa forma, uma análise similar de MEV-T-HAAFD 

com varredura linear de EDX monitorando os elementos de Pt e Ni ao longo da 

nanopartícula foi realizada. A igura 25 mostra o histograma da distribuição média do 

diâmetro das nanopartículas para o eletrocatalisador após as ciclagens de potencial, nomeado 

de Pt-Nishell/hollowcore/C, juntamente com (a) a imagen MET-V-HAADF e (b) as 

correspondentes varreduras lineares de EDX monitorando os elementos de Pt e Ni ao longo 

da nanopartícula 
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igura 25 - (a) Imagem de MET-V-HAADF da nanopartícula Pt/Ni/C após as ciclagens de potencial. (b) 

Varredura linear de EDX ao lonfo da nanopartículas monitorando os elementos: Pt (linha 

preta) e Ni (linha vermelha). Histograma da distribuição média do diâmetro das 

nanopartículas 

 
 

 

A imagen de MET-V-HAADF na igura 25a, após as ciclagens de potencial, revela 

que o contraste entre os fatores de espalhamento de raios X na borda e no centro da 

nanopartícula é maior do que o observado na Figura 24. Além disso, observa-se que o 

contraste entre o centro da nanopartícula e o suporte de carbono é similar. Isto é devido a 

uma diminuição substancial dos átomos de Ni no centro das nanopartículas, como 

comprovado na análise de varredura linear de EDX na igura 25b. Além disso, observa-se 

tendências similares para os perfis da composição elementar de Ni e de Pt ao longo da 

nanopartícula. Esta similaridade é resultado da migração dos átomos de Ni para perto da 

superfície, pois a sua concentração nesta região é extremamente maior do que no centro. 

Este resultado sugere que nanoestruturas ocas (hollow) podem ser obtidas a partir de 

nanoestrururas core-shell constituídas de núcleos de metais não nobre. A dissolução de 

metais não nobre gerando nanoestruturas hollow, tanto a partir de nanoestruturas core-shell 
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como a partir de nanopartículas bi-metálicas, vem sendo recentemente relatada na literatura 

na área de eletrocatálise.
102,107

 Os autores tem atribuído a formação das estruturas ocas 

devido ao processo de difusão dos átomos não nobre do núcleo para a superfície da 

nanopartícula induzidos pelo Efeito Kirkendall em nanoescala, como discutido em detalhe 

na seção Introdução.  

Um aspecto interessante é que mesmo após 100 ciclos voltamétricos, os átomos de 

Ni permanecem nas nanoestruturas core-shell de Pt-Nishell/hollowcore/C,, diferentemente do 

relatado na literatura.
102

 Isto pode ser devido à formação de uma fase metaestável, que são 

fortemente favorecidas na composição atômica de 3:1 (Pt:Ni). A permanência dos átomos de 

Ni na nanoestrutura, pode ser atribuída a dois fatores: (i) nesta composição atômica, 3:1 

(Pt:Ni), as cinéticas de interdifusões dos átomos são desfavoráveis; e (ii) a preferência por 

ligações atômicas heterogêneas entre Pt-Ni são observáveis em diagrama de fase binária 

devido aos processos de transformações de ordem-desordem. Ambos os fatores contribuem 

para a estabilidade de uma solução sólida de Pt-Ni. Assim, a permanência dos átomos de Ni 

na camadas mais internas na casca da nanopartícula pode desempenhar um papel importante 

nestes eletrocatalisadores de nanoestrutura do tipo hollow, Pt-Nishell/hollowcore/C, 

promovendo assim, a alteração na d da banda 5d da Pt. Entretanto, a estabilidade do níquel 

neste tipo de estrutura precisa ainda ser rigorosamente verificada durante longos tempos de 

operação. Contudo, este tipo de nanoestrutura é extremamente importante na área de célula a 

combustível, pois é constituído por uma menor quantidade de Pt quando comparado com a 

sua estrutura sólida. Além disso, esta nanoestrutura oca de Pt pode apresentar uma atividade 

eletrocatalítica superior a do eletrocatalisador de Pt de estrutura sólida, mesmo no caso da 

total difusão/dissolução do níquel presente nas camadas mais internas à superfície, devido à 

contração do parâmetro de rede da Pt pela presença de um núcleo oco, deslocando assim, o 

centro da banda 5d.
102
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Com base no apresentado acima, os efeitos eletrônicos e estruturais causados tanto 

pela presença dos átomos de Ni nas camadas internas da superfície como pela formação de 

estruturas ocas foram analisados por espectroscopia de absorção de raios X e por 

difratometria de raios X. A Figura 26 mostra os padrões de DRX obtidos para os materiais: 

(a) Pt-Ni/hollow/C – sintetizado a partir da estrutura core-shell Pt/Ni/C, após as ciclagens de 

potencial em eletrólito ácido, e (b) Pt/Ni/C, antes das ciclagens de potencial. Os padrões de 

DRX para as nanopartículas de: (c) Pt/C (d) e Ni/C, obtida antes da deposição da Pt, foram 

incluídos para comparações. 

 

 

Figura 26 - Padrões de DRX para os materiais: (a) Pt-Ni/hollow/C, obtido após as ciclagens de potencial 

em eletrólito ácido; e (b) core-shell de Pt/Ni/C. Os padrões de DRX para as nanopartículas 

de (c) Pt/C e (d) Ni/C, obtida antes da deposição da Pt, foram incluídos para comparações. 

Detalhe a esquerda dos planos cristalográficos (111) e (220) 

 

 

Nos padrões de DRX, os picos em 39,8
o
; 46,3

o
; 67,6º; 81,6º; e 85,9º em 2 são 

característicos da estrutura cristalina cúbica de face centrada da Pt, fcc, referentes aos planos 

cristalográficos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente. Além disso, antes dos 

experimentos eletroquímicos, picos de difração referente ao Ni metálico são observados na 

Figura 26b. Por meio da equação de Scherrer,
120

 o tamanho médio dos cristalitos usando a 

largura a meia altura do pico Pt(111) foi calculado, obtendo valores de 3,4 e 3,6 nm para a 
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nanoestrutura de Pt/Ni/C e Pt-Ni/hollow/C, respectivamente. Adzic et al.
102

 atribuíram a 

diminuição no valor do tamanho médio do cristalito em uma nanoestrutura de Pt oca, quando 

comparada com uma nanopartícula sólida, ao efeito da contração na distância da ligação Pt-Pt 

na rede cristalográfica devido ao buraco presente no núcleo. Entretanto, os valores para os 

materiais Pt/Ni/C e Pt-Ni/hollow/C sintetizados foram obtidos pela equação de Scherrer,
120

 

considerando um formato esférico para os cristalitos. Como observado nas imagens de  

MET-V, o formato das nanopartículas estão longe de uma distribuição homogênea de formato 

nanoesférico, como consequência o seu cristalito. Além disso, contribuições para o 

alargamento do pico a meia altura, como efeitos ópticos e de tensão da rede cristalográfica,
120

 

não são levados à subtração por meio da equação de Scherrer. Desta forma, métodos mais 

refinados, tais como Rietveld e Williansom-Hall,
120

 são frequentemente utilizados para a 

obtenção de valores mais precisos. Com base nisso, a menor tendência para o tamanho médio 

dos cristalitos calculados para a nanoestrutura core-shell Pt-Ni/hollow/C, quando comparado 

com a nanopartículas de Pt/Ni/C, não podem ser consideradas como efeito induzido pela 

estrutura oca, apesar de seguir as tendências descritas na literatura.
101102

 

No entanto, nota-se um deslocamento para maiores valores de 2 no padrão de DRX 

da nanoestrutura Pt-Ni/hollow/C (linhas tracejadas) quando comparada com a Pt/C. Este 

deslocamento é atribuído à diminuição na distância da ligação Pt-Pt devido à presença de 

átomos de Ni inseridos na rede cristalográfica da Pt (solução sólida). Além das diferenças 

estruturais relatadas, as propriedades eletrônica da nanoestrutura Pt-Ni/hollow/C em função 

do potencial foram investigadas pela técnica de XAX in situ, na região de XANES, nas 

bordas de absorção L3 da Pt (E0=11564 eV) e K do Ni (E E0=8333 eV) e estão mostrados na 

Figura 27. O espectro de XANES in situ para a nanopartícula de Pt/C e os padrões de NiO, 

Ni(OH)2 e Ni metálico foram incluídos para comparação.  
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Figura 27 - Espectros de XANES in situ para a nanoestrutura Pt-Ni/ hollow/C: (a) na borda PtL3  e (b) na 

borda Nik em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

)
 
livre de O2

 
nos potenciais de 0,4 e 0,9 V (ERH). 

Os espectros de XANES in situ para a Pt/C e para os padrões de NiO, Ni(OH)2 e Ni metálico 

foram incluídos para comparações.  

 
 

 

A absorção na borda L3 da Pt (11564 eV) envolve a transição eletrônica 2 p3/2 para 5d, 

onde a intensidade da linha branca está diretamente relacionada com a densidade de estados 

ocupados na banda 5d da Pt, como discutido anteriormente. Nos espectros de XANES in situ, 

para ambas as amostras na Figura 27a, nota-se que a magnitude da linha branca aumenta para 

maiores potenciais, principalmente para Pt/C. Este fenômeno é atribuído ao esvaziamento da 

banda 5d da Pt devido à formação de espécies oxigenadas adsorvidas sobre a superfície da Pt, 
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em potenciais > 0,8 V (ERH). Além disso, a magnitude da linha branca para o potencial de 

0,4 V (ERH), onde não ocorre a formação de Pt-O, é extremamente maior para o material  

Pt-Ni/hollow/C do que para o material de Pt/C. Isto evidência uma maior densidade de 

estados disponíveis na banda 5d da Pt próximo ao nível de Fermi, devido ao esvaziamento 

eletrônico da Pt induzida pela interação com os átomos de Ni (Efeito ligante). Além disso, um 

importante aspecto é que, o aumento de potencial de 0,4 para 0,9 V (ERH) proporciona 

pequenas variações na magnitude da linha branca para o material hollow quando comparado 

com a Pt/C. Além do efeito ligante, a intensidade da linha branca em potenciais > 0,8V (ERH) 

depende da quantidade de átomos de Pt superficiais. Para partículas esféricas, quanto menor o 

tamanho da partícula maior a percentagem de átomos na superfície em relação ao número 

total de átomos (alta dispersão atômica), proporcionando uma maior quantidade de átomos 

superficiais Pt-O e, consequentemente, uma menor variação da linha branca com o potencial. 

Assim, além do efeito eletrônico proporcionado pela presença dos átomos de Ni próximo aos 

átomos da Pt superficiais, a baixa dependência da magnitude da linha branca com o potencial 

na Figura 27a, pode ser devido a maior distribuição média no tamanho das partículas de  

Pt-Ni/hollow/C (igura 25) quando comparado com a Pt/C. Isto proporciona uma menor força 

de adsorção das espécies OH/O na superfície da Pt. Já os espectros de XANES com absorção 

na borda K, apresentam uma borda principal, que envolve a transição de elétrons a partir do 

orbital 1s para a banda de condução 4p e, logo abaixo da borda principal, encontra-se a pré-

borda, que envolve uma transição proibida por simetria a partir do orbital 1s para um estado 

vazio 3d de baixa intensidade. As regras de seleção de dipolo descreve que o elétron no 

orbital 1s é excitado para o menor nível com carácter p. No caso de quebra de simetria de um 

metal de transição, a pré-borda ganha intensidade adicional devido à combinação das funções 

de onda 3d e 4p.
144

 

Observando os espectros de XANES para o material Pt-Ni/hollow/C na Figura 27b, 

nota-se que o seu perfil está situado entre os perfis de NiO e Ni metálico. Na borda principal, 
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a elevada intensidade de absorção no pico de XANES na estrutura hollow quando comparado 

com o Ni metálico pode resultar do fato de que existe uma transferência parcial de elétrons ou 

que os elétrons estão delocalizados dos átomos de Ní para os de Pt, aumentando assim a 

magnitude da linha branca. Similares características foram observadas em trabalhos prévios 

estudando ligas de Pt-Ni/C.
121

 Outra explanação para a elevada intensidade da linha branca 

para o Ni, seria a formação de estruturas com uma interface Pt-NiO provenientes da migração 

de espécies oxigenadas para dentro da estrutura cristalográfica da Pt por meio do mecanismo 

de place-exchange entre os átomos de Pt superficiais e as espécies oxigenadas adsorvidas (Pt-

O), que são formadas durante os ciclos de potencial.107 

 

5.1.1.2 Experimentos de DEMS on-line para a eletro-oxidação de etanol 

 

A Figura 28 compara as curvas de (a) voltametria cíclica e os perfis de (b) stripping 

de CO obtidos para as nanoestruturas do tipo core-shell de Pt-Ni/hollow/C (linha azul) 

sintetizada e Pt/C (linha vermelha) comercial em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 

na temperatura de 20 ºC. 
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Figura 28 - Comparação dos perfis de: (a) voltametrias cíclicas e (b) stripping de CO para a nanopartícula 

de Pt-Ni/hollow/C (linha azul) e Pt/C (linha vermelha) em soluções de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre 

de O2 na temperatura de 20 ºC. Velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

 

  
 

 

Na Figura 28a observa perfis voltamétricos típicos de eletrocatalisadores de 

nanopartículas de Pt/C em eletrólito ácido (HClO4 0,1 mol L
-1

), apresentado os processos de 

adsorção/dessorção de hidrogênio molecular e de formação/redução de espécies oxigenadas 

na superfície da Pt, conforme discutido anteriormente. Na Figura 28b, as curvas obtidas pelos 

experimentos de stripping de CO revelam que o potencial de início da oxidação do CO 

adsorvido é consideravelmente deslocado para um menor valor potencial, em torno de 0,15 V 

(ERH) menor, para o eletrocatalisador de nanoestrutura hollow quando comparado com a de 

Pt/C. As taxas de eletro-oxidação de CO adsorvido depende do balanço entre a cobertura das 
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espécies OH e CO adsorvidas sobre a superfície da Pt, para promover a interação CO-OH. 

Assim, a diminuição do centro da banda 5d da Pt observada na Figura 27a para a 

nanoestrutura Pt-Ni/hollow/C, proporciona uma menor força de adsorção das espécies CO e 

OH sobre a superfície da Pt. Desta forma, os efeitos de deslocamento do potencial de início 

da oxidação do CO adsorvido, observado na Figura 28b, é devido a menor força de adsorção 

das espécies CO e OH sobre a superfície da nanoestrutura hollow quando comparada com a 

Pt/C.  

A Figura 29 mostra os voltamogramas cíclicos para a eletro-oxidação do etanol sobre 

os eletrocatalisadores de (a) Pt/C (linha vermelha) e (b) Pt-Ni/hollow/C (símbolo azul) para as 

concentrações de etanol de 0,01-1,0 mol L
-1

 em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1) 

livre de O2 na 

temperatura de 20 
o
C. Todos os primeiros ciclos voltamétricos na presença de etanol (linha 

tracejada) e os perfis para ambos os materiais na ausência de etanol foram incluídos para 

comparações (linha preta).  
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Figura 29 - Curvas voltamétricas para a eletro-oxidação de 0,01 (linha fina), 0,1 (linha média) e 1,0  

mol L
 -1 

(linha espessa) de etanol sobre os eletrocatalisadores de: (a) Pt/C (linha vermelha) e 

(b) Pt-Ni/hollow/C (símbolo azul) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2. As linhas 

verdes tracejadas representam o 1º ciclo voltamétrico. As linhas pretas mostram a VC em 

eletrólito ácido na ausência de etanol. Velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

 e temperatura de 

20 ºC 

 
 

 

Os perfis voltamétricos para os eletrocatalisadores de Pt-Ni/hollow/C e de Pt/C, para 

todas as concentrações de etanol estudadas, revelaram que, em potenciais menores do que  

0,4 V (ERH), a reação é inibida pela formação de intermediários adsorvidos, ao quais são 

provenientes da adsorção dissociativa do etanol. Acima deste potencial, observa-se, na 

varredura de potencial no sentido positivo, o início da eletro-oxidação do etanol, devido ao 

início da formação de espécies Pt-OH provenientes da ativação da água na superfície dos 

eletrocatalisadores, atingindo um máximo entre 0,8-1,0 V (ERH), dependendo da 

concentração do etanol, e, em seguida, em potenciais >0,9 V (ERH) ocorre o decaimento 

global das taxas reacionais. No primeiro ciclo voltamétrico (linha tracejada), em ambos os 

eletrocatalisadores, nota-se um deslocamento do potencial de início com um ombro em torno 

de 0,7 V (ERH). Além disso, um aspecto interessante observado no eletrocatalisador hollow, e 
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mais evidente para a concentração de etanol 1,0 mol L
-1

, é que os perfis das curvas de 

oxidação do etanol, no primeiro ciclo voltamétrico para a varredura de potencial no sentido 

positivo e negativo, são praticamente sobrepostos no intervalo de 0,4-0,9 V (ERH). Nos ciclos 

subsequentes, na varredura de potencial no sentido negativo, observa-se para ambos os 

eletrocatalisadores um novo aumento nas taxas reacionais globais de oxidação do etanol na 

região de potencial entre 0,75-0,95 V (ERH), dependendo da concentração do etanol, que é 

devido à liberação dos sítios ativos da Pt pela eletroredução das espécies Pt-O. 

Posteriormente, em potenciais menores do que 0,4 V (ERH), a reação é novamente 

desativada, provavelmente devido à readsorção do etanol. Além disso, os resultados na Figura 

29, também mostram que, no global, as taxas reacionais de oxidação para o eletrocatalisador 

do tipo hollow são maiores do que para o catalisador de Pt/C. Entretanto, o aumento de 10 e 

100 vezes na concentração do etanol resulta no aumento de 4 e 10 vezes na corrente de pico 

dos voltamogramas (5º ciclo), respectivamente, para ambos os materiais. Devido ao contraste 

nas atividades catalíticas, a quantidade das espécies formadas durante a eletro-oxidação do 

etanol, CO2, CH3COH e CH3COOH, foi monitorada por experimentos de DEMS on-line.  

As voltametrias cíclicas de espectrometria de massa (VCEM) durante a oxidação 
 
de 

etanol sobre os eletrocatalisadores de Pt-Ni/hollow/C (símbolo+linha azul) e Pt/C (linha 

vermelha) em solução aquosa de HClO4 (0,1 mol L
-1

)
 
livre de O2 na temperatura de 20 

o
C 

obtidos por meio de DEMS on-line, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 

(CO2+acetaldeído), (b) m/z = 29 (acetaldeído), (c) m/z = 22 (CO2), (d) m/z = 61 (acetato de 

etila, ácido acético) e m/z = 15 (metano/etano), estão mostradas na Figura 30, Figura 31 e 

Figura 32 nas concentrações de etanol de 0,01, 0,1 e 1,0 mol L
-1

, respectivamente. Os 

voltamogramas foram obtidos simultaneamente aos resultados da Figura 29 e o primeiro ciclo 

voltamétrico foi adicionado para comparação (linha pontilhada). 
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Figura 30 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 mol L
–1

 de etanol sobre o eletrocatalisador de Pt-Ni/hollow/C (simbo+linha azul) e Pt/C 

(linha vermelha) na temperatura de 20 ºC em solução aquosa de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre de 

O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 

(CO2); (c) m/z = 29 (acetaldeído); e (d) m/z = 61 (acetato de etila) e m/z = 15 (metano/etanol). 

O primeiro ciclo voltamétrico foi adicionado para comparação (linha pontilhada). 

Velocidade de varredura de 0,03 V s
–1
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Figura 31 -  Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,1 mol L
–1

 de etanol sobre o eletrocatalisador de Pt-Ni/hollow/C (simbo+linha azul) e Pt/C 

(linha vermelha) na temperatura de 20 ºC em solução aquosa de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre 

de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 

22 (CO2); (c) m/z = 29 (acetaldeído); e (d) m/z = 61 (acetato de etila) e m/z = 15 

(metano/etanol). Velocidade de varredura de 0,03 V s
–1

. O primeiro ciclo voltamétrico foi 

adicionado para comparação (linha pontilhada) 

 

 

Figura 32 -  Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

1,0 mol L
–1

 de etanol sobre o eletrocatalisador de Pt-Ni/hollow/C (simbo+linha azul) e Pt/C 

(linha vermelha) na temperatura de 20 ºC em solução aquosa de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre 

de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 

22 (CO2); (c) m/z = 29 (acetaldeído); e (d) m/z = 61 (acetato de etila) e m/z = 15 

(metano/etanol). Velocidade de varredura de 0,03 V s
–1

. O primeiro ciclo voltamétrico foi 

adicionado para comparação (linha pontilhada) 
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O início da formação de CO2 (m/z = 22) na varredura de potencial no sentido positivo 

(itens c das figuras) ocorre em torno de 0,6 V (ERH) e aumenta para um valor máximo entre 

0,80-0,90 V (ERH), independente da concentração do etanol, apresentando um sutil 

deslocamento do potencial de início de formação para o material hollow. Este pequeno 

deslocamento no potencial de início para o eletrocatalisador hollow está relacionado com a 

sua maior capacidade de oxidar as espécies CO adsorvidas em menores potenciais, como 

observado na Figura 28b. Entretanto, a quantidade de CO2 formado é pouco afetada pela 

variação da concentração do etanol em ambos os eletrocatalisadores. Um aspecto interessante 

observado para a formação de CO2 (m/z = 22) é que, no primeiro ciclo voltamétrico (linhas 

tracejadas), a quantidade de CO2 formado é maior sobre o eletrocatalisador de Pt-Ni/hollow/C 

quando comparado com o eletrocatalisador de Pt/C, principalmente para a concentração de 

etanol de 0,01 mol L
-1

 (Figura 30), onde, note-se um aumento relativamente expressivo em 

torno de 50 %. Esta diferença na produção de CO2 entre o 1º e o 5º ciclo voltamétrico é 

extremamente diminuída com o aumento na concentração do álcool. Esta evidência sugere 

que o número de sítios vizinhos disponíveis na superfície do eletrocatalisador diminui com a 

concentração do álcool, proporcionando uma menor adsorção dissociativa do etanol. 

Entretanto, para os ciclos subsequentes, possivelmente, a permanência de espécies adsorvidas 

na superfície da Pt diminuiu a produção de CO2, tornando-se praticamente constante para 

todas as concentrações do etanol, em ambos os eletrocatalisadores. Contrariamente, na 

varredura de potencial no sentido negativo, a formação de CO2 não é observada para todo o 

intervalo de potencial estudado sobre ambos os materiais para todas as concentrações de 

etanol estudada (0,01-0,1 mol L
-1

). Entretanto, para a concentração de etanol de 1,0 mol L
-1

 

(Figura 32), um pequeno ombro é observado na produção de CO2 para o material hollow 

durante a varredura do potencial no sentido inverso. Isto pode ser devido tanto da oxidação de 

novas moléculas de etanol provenientes do seio da solução, ou seja, ocorre quebra de ligações 

C-C em elevados potenciais, como pode ser proveniente da permanência de espécies CHx 
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adsorvidas, que são oxidadas para CO adsorvidos em potenciais >1,0 V (ERH) e, 

subsequentemente, são convertidas em CO2 neste intervalo de potencial.
61

 Esta última 

explanação pode ser suportada pela diminuição relativa na formação das espécies 

metano/etano (m/z = 15) observada nos intens b das figuras sobre o eletrocatalisador hollow 

para maiores concentrações de etanol. 

Para a formação do acetaldeído (m/z = 29), observa-se que o potencial de início de 

formação ocorre em menores valores de potencial para o eletrocatalisador hollow do que para 

o de Pt/C, aumentando para maiores valores de concentração de etanol em ambos os 

materiais. Além disso, os perfís das VCEM para m/z = 29 seguem os perfís das VCs 

observadas na Figura 29. Além disso, para um aumento de 10 e 100 vezes na concentração de 

etanol, o aumento na formação de acetaldeído é em torno de 10 e 2 vezes, respectivamente, 

para ambos os eletrocatalisadores. Adicionalmente, a formação do acetato de etila, que é uma 

evidência indireta para a formação de ácido acético, aumenta com a concentração do etanol 

para a nanopartícula hollow durante o 1º ciclo voltamétrico. Similarmente, na varredura do 

potencial no sentido negativo, o mesmo comportamento de aumento na formação de acetato 

de etila com a concentração foi observado para ambos os materiais. Por fim, estes resultados 

evidenciam que as maiores intensidades para o potencial de pico durante a eletro-oxidação do 

etanol sobre o eletrocatalisador de Pt-Ni/hollow/C quando comparado com o de Pt/C é 

resultado do aumento nas taxas reacionais para oxidação indireta do etanol.  

Afim de comparar a atividade eletrocatalítica específica e a atividade mássica de Pt 

(atividade por g de Pt) para ambos os eletrocatalisadores durante a oxidação do etanol, curvas 

de cronoamperometria foram obtidas nos potenciais de 0,5 e 0,6 V (ERH), permanecendo 

1200 s em cada potencial. A Figura 33 mostra as atividade catalítica em termos de (a) 

específica e (b) mássica de Pt para os eletrocatalisadores Pt-Ni/hollow/C (barra azul) e Pt/C 

(barra vermelha) após 1200 s nos potenciais de 0,5 (símbolo preenchido) e 0,6 V (símbolo 

semi-preenchido) na temperatura de 20
o
C.  
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Figura 33 - Atividade eletrocatalítica em termos de (a) específica e (b) mássica de Pt para as 

nanoestruturas Pt-Ni/hollow/C (azul) e Pt/C (vermelho) durante a eletro-oxidação de 

diferentes concentrações de etanol em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) em condições 

cronoamperométricas nos potenciais 0,5 (preenchido) e 0,6 V (rachurado) por 1200 s. 

Temperatura de 20 
o
C  

 
 

 

Nota-se que o uso de nanoestrutura hollow ao invés de eletrocatalisador sólido de 

Pt/C, durante a eletro-oxidação do etanol, resulta em um melhoramento drástico em termo da 

atividade específica (Figura 33a) e, em menor extensão, da atividade mássica de Pt (Figura 

33b), para todas as concentrações de etanol. Este efeito é extremamente evidente na 

concentração de etanol de 0,01 mol L
-1

. Além disso, no potencial de 0,6 V, o aumento de 

0,01, 0,1 e 1,0 mol L
-1

 na concentração do etanol para a estrutura hollow proporcionou um 

aumento próxima da linearidade em torno de 2,5 vezes na densidade de corrente Faradáica 

para cada transição (Figura 33a), enquanto que para o eletrocatalisador de Pt/C esta mesma 

sequência no aumento da concentração do etanol proporcionou um ganho de 8 vezes na 

primeira transição e 1,5 vezes para a segunda. O efeito da concentração do etanol sobre a 
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superfície da Pt com diferentes estruturas, tais como monocristalina de Pt(111),
65

 

policristalina de Pt 
64

 e nanopartículada de Pt,
145

 tem sido amplamente estudado por FTIR  

in situ. Os autores encontraram, por meio de experimentos de cronoamperometria em 

potenciais de 0,5 V (ERH), que a densidade de corrente faradáica atinge normalmente um 

valor máximo entre as concentrações de etanol de 0,3-0,6 mol L
-1

, decaindo seu valor para 

maiores concentração de etanol (>0,6 mol L
-1

). No caso das nanopartícula de Pt/C da  

Figura 33a, observa-se que após 0,1 mol L
-1 

de etanol aumentos significativos no valor da 

densidade de corrente faradáica não ocorre em ambos os potenciais estudado. Entretanto, para 

a nanoestrutura hollow, o aumento no valor da densidade de corrente Faradáica com a 

concentração do etanol é praticamente constante, sugerindo uma maior taxa reacional global 

de oxidação do etanol sobre estas estruturas. Para uma comparação quantitativa, a eficiência 

média para a formação de CO2 em um ciclo voltamétrico foi calculada para os 

eletrocatalisadores de Pt-Ni/hollow/C e Pt/C, conforme apresentado anteriormente, e os 

resultados obtidos estão mostrados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Eficiência média para a formação de CO2 em relação aos outros produtos formados durante 

um ciclo voltamétrico completo para as nanopartículas de Pt/C e Pt-Ni/hollow/C nas 

concentrações de etanol de 0,01, 0,1 e 1,0 mol L
-1 

em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) na 

temperatura de 20 ºC 

 Pt/C Pt-Ni/hollow/C 

 0,01 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 1,0 mol L
-1

 0,01 mol L
-1

 0,1 mol L
-1

 1,0 mol L
-1

 

20 ºC 14,5% 4,5 % 1,6% 7,6 % 1,6% 0,6% 

 

Observa-se que a eficiência na formação de CO2 decai abruptamente com o aumento 

da concentração do etanol para ambos os materiais. Apesar das elevadas taxas reacionais 

globais relatadas sobre a nanoestruturas hollow, mesmo para baixa concentração de etanol, a 

eficiência na formação de CO2 é extremamente baixa quando comparada com a Pt/C sólida. 

Isso está relacionado com a oxidação do etanol prosseguir preferencialmente pra produtos 

reacionais parcialmente oxidados, o domínio do caminho C2, como observados nas cuvas de 
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VCEM na Figura 30. Apesar da alta capacidade em oxidar CO adsorvido em baixos 

potenciais, a quebra da C-C continua ser a etapa determinande de reação. 

Curvas de cronoamperometria obtidas simultaneamente com curvas de 

cronoamperometria de espectroscopia de massa (CCEM) durante a oxidação do etanol sobre 

os eletrocatalisadores de (a) Pt/C (linha vermelha) e (b) Pt-Ni/hollow/C (símbolo azul) são 

mostrados na Figura 34 e na Figura 35, respectivamente, para o tempo de 1200 s nos 

potenciais de 0.5 e 0.6 V em solução de HClO4  (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na temperatura de  

20 ºC.  

 

 

Figura 34 - Curvas de cronoamperometria para a eletro-oxidação de 0,01 (linha fina), 0,1 (linha média) e 

1,0 mol L
 -1 

(linha espessa) de etanol sobre os eletrocatalisadores de: (a) Pt/C (linha vermelha) 

e (b) Pt-Ni/hollow/C (símbolo azul); permanecendo por 1200 s nos potenciais de 0,5 e 0,6 V 

(ERH) em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2. Temperatura de 20 ºC. 
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Figura 35 - Sinais das CCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de 0,01 

(linha fina), 0,1 (linha média) e 1,0 mol L
 -1 

(linha espessa) de etanol sobre os 

eletrocatalisadores de (a) Pt/C (linha vermelha) e (b) Pt-Ni/hollow/C (símbolo azul), 

permanecendo por 1200 s nos potenciais de 0,5 e 0,6 V (ERH) na temperatura de 20 ºC em 

solução de HClO4 (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos iônicos de massa: (i)  

m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (ii) m/z = 29 (acetaldeído); (iii) m/z = 22 (CO2); e (iv) m/z = 61 

(acetato de etila).  

 
 

 

Embora existe uma alteração significativa na atividade catalítica durante a oxidação do 

etanol sobre o eletrocatalisador de hollow (Figura 34) em relação ao eletrocatalisador de Pt/C, 

observa-se na Figura 35, que a quantidade de CO2 formado (m/z = 22, Figura 35 a- e b-iii) em 

ambos os eletrocatalisadores é comparável, similarmente ao encontrado para os cálculos de 

eficiência durante as VCEM na Figura 30. Este fato mostra que o caminho de reação C1, que 

envolve a quebra de ligações C-C e, subsequentemente, a oxidação dos intermediários 

formados para CO2, não foi favorecido sobre as nanoestruturas Pt-Ni/hollow/C quando 

comparado com as nanopartículas de Pt/C. Entretanto, elevada taxa reacional global é 
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observada para a oxidação do etanol, formando acetaldeído e ácido acético como os principais 

produtos finais. 

No global, as nanoestruturas de Pt-Ni/hollow/C mostraram alta atividade para 

promover a oxidação de CO e OH em menores potenciais, devido à diminuição da força de 

adsorção destes intermediários na superfície da Pt, que são causados pelo deslocamento do 

centro da banda 5d da Pt devido a presença de Ni nas camadas internas da casca de Pt (Efeito 

Ligante) e, possivelmente, da contração no parâmetro de rede da Pt induzido pelo buraco no 

núcleo (Efeito Geométrico). Entretanto, esta melhora não refletiu no aumento da produção de 

CO2, ao menos para o primeiro ciclo voltamétrico na Figura 30 para a concentração de etanol 

de 0,01 mol L
-1

 onde uma elevada quantidade de CO2 foi foirmado. Estas evidências sugerem 

que a alteração eletrônica na superfície da Pt proporciona uma menor força de adsorção do 

etanol, entretanto, não favorece a sua adsorção dissociação para formar CO e CHx adsorvido, 

levando assim, preferencialmente, para os caminhos reacionais C2. 
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5.2 Eletro-oxidação do etanol em eletrólito alcalino 

 

5.2.1 Eletrodos policristalinos de Pt, Rh e Pd  

 

A Figura 36 exemplifica o procedimento descrito na seção Experimental para a 

obtenção dos eletrodos policristalinos de Pt, Rh e Pd. O perfil voltamétrico do eletrodo 

policristalino de Pd (linha azul) sobre o suporte Au/PTFE (linha vermelha) está mostrado na 

Figura 36.  

 

 

Figura 36 - (a) Curvas de voltametria cíclica em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na 

temperatura de 25 ºC e velocidade de varredura de 0,03 V s
-1

.para os eletrodos de: 

Pd/Au/PTFE (linha tracejada), após a deposição de Pd sobre o Au/PTFE, e Pd/Au/PTFE 

(linha+símbolo), que representa o teste de estabilidade e buracos. O VC do Au/PTFE foi 

adicionado para comparação. (b) ampliação destaca a região de formação/redução de 

espécies oxigenadas sobre Au 

 
 

 

Na Figura 36, observa-se que o eletrodo de Au/PTFE (linha vermelha) apresenta um 

perfil típico de ouro policristalino em solução HClO4 (0,1 mol L
-1

).
117

 O teste de estabilidade 

do eletrodo policristalino de Pd obtido por meio de eletrodepósito está apresentado em 
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destaque na Figura 36b. Primeiramente, o eletrodo de Pd obtido foi polarizado em 1,45 V 

(ERH) por 60 s em solução de HClO4 (0,1 mol L
-1

), para a formação de espécies oxigenadas 

na superfície do eletrodo e, subsequentemente, foi realizado uma varredura de potencial a 

partir de 1,45 até 0,00 vs. ERH / V (curva preta), conforme sugerido por Weaver et al. 
118119

. 

O principal aspecto observado na Figura 36b é a ausência do pico característico da redução do 

óxido de ouro (Au-O), atestando a formação de um eletrodo livre de buracos. Além disso, o 

perfil voltamétrico obtido para o eletrodo de Pd eletrodepositado (linha azul) é característico 

de eletrodos policristalinos de Pd em eletrólito ácido 
118119

. Nota-se, na região de potencial 

menor do que 0,4 vs. ERH / V, os processos típicos de adsorção/dessorção de hidrogênio 

molecular sobre a superfície do Pd. Para a obtenção dos demais eletrodos policristalinos, o 

mesmo procedimento descrito foi adotado.  

 

5.2.1.1 Eletro-oxidação de Etanol em Eletrocatalisadores de Pt, Pd e Rh em 

eletrólito alcalino.  

 

A Figura 37 mostra as curvas de (a) voltametria cíclica e (b) os perfis de stripping de 

CO para os eletrodepósitos policristalinos de Pt, Pd e Rh em solução de NaOH (0,1 mol L
-1

) 

livre de O2 e na temperatura de 25 ºC obtidos por meio de DEMS on-line, seguindo os 

fragmentos iônicos de massas: (c) m/z = 44 (CO2
+
) e (d) m/z = 22 (CO2

+2
) correspondentes à 

formação de CO2  
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Figura 37: Curvas de (a) voltametria cíclica e (b) stripping de CO para os eletrodos policristalinos de Pt, 

Pd e Rh. Fragmentos iônicos de massas: (c) m/z = 44 (CO2
+
) e (d) m/z = 22 (CO2

+2
), ambos 

correspondentes à formação de CO2 em solução de NaOH (0,1 mol L
-1

) livre de O2 na 

temperatura de 25 ºC. Velocidade de varredura de 0,02 V s
-1

 

 
 

 

Os voltamogramas cíclicos na Figura 37a mostra os perfis típicos dos processos de 

adsorção/dessorção de hidrogênio em potenciais <0,4 V (ERH) e a formação/redução de 

espécies oxigenadas em potenciais >0,70 V (ERH).
50, 126, 146

 As correntes geradas durante o 

stripping de CO (Figura 37b) e as correspondentes correntes iônicas (Figura 37c e d) mostram 

que os potenciais iniciais de eletro-oxidação do CO adsorvido seguem a ordem: Rh<Pt<Pd. 

Na figura, observa-se um pré-pico entre 0,4-0,6 V (ERH) para os três eletrocatalisadores, que 

é associado a espécies de CO adsorvida fracamente sobre os sítios metálicos.
147

 Em eletrólito 

ácido, a atividade eletrocatalítica para a oxidação de CO adsorvido depende do grau de 

cobertura entre as espécies OH, provenientes da dissociação da água,
148

 e as espécies CO 

adsorvidas, para promover a interação CO-OH e, consequentemente, a produção de CO2. No 

entanto, em eletrólito alcalino, a formação de OH adsorvido é devido à adsorção específica de 

ânions hidroxila provenientes do eletrólito.
149
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Com base no apresentado, a atividade eletrocatalítica dos diferentes materiais 

dependem da força de adsorção e do grau de cobertura das espécies OH e CO adsorvidas, que, 

consequentemente, depende do valor do centro da banda d do metal. Adicionalmente, a 

atividade catalítica pode depender também da extensão da interação adsorbato-adsorbato 

(interação CO-OH) sobre cada superfície. Como apresentado na literatura,
150

 a Pt apresenta o 

menor valor de centro de banda d (-2,25 eV), seguido do Pd (-1,83 eV) e do Rh (-1,73 eV). A 

adsorção fraca, ou seja, centro de banda d baixo, pode resultar em valores de potencial 

elevado para a formação das espécies OH, mas favorecer o acoplamento CO-OH; enquanto 

que, a adsorção forte (alto centro de banda d) pode proporcionar a formação de OH em 

menores potenciais, mas desfavorecer o acoplamento CO-OH para a formação de CO2.
129, 134

 

Na Figura 37(a), observa-se um aumento na corrente em potenciais em torno de 0,5; 0,7 e  

0,8 V (ERH) na varredura de potencial no sentido positivo para os eletrodos de Rh, Pd e Pt, 

respectivamente. Isto sugere a formação de espécies oxigenadas na superfície dos metais em 

menores potenciais sobre o eletrodo de Rh, seguido pelo Pd e a Pt. Assim, a formação de 

espécies OH em menores potenciais sobre o Rh pode ser associada ao seu elevado valor de 

centro de banda d quando comparado com a Pt e o Pd. Nota-se na Figura 37(b), que a maior 

atividade do Rh para oxidação as espécies CO adsorvidas pode ser devido à formação de OH 

em baixos potenciais, embora o acoplamente CO-OH seja desfavorecida sobre sua superfície. 

Entretanto, para o Pd e Pt esta tendência é invertida. Embora a formação das espécies 

oxigenadas, Pt-OH, ocorram em maiores potenciais sobre a Pt, o menor potencial de início 

para a oxidação de CO quando comparado com o Pd pode ser devido a sua maior capacidade 

em favorecer o acoplamentento CO-OH, pois apresenta o menor valor de centro de banda d. 
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5.2.1.2 Experimentos de DEMS on-line para a eletro-oxidação do etanol 

sobre eletrodos policristalinos de Pt, Rh e Pd. 

 

A Figura 38 mostra os voltamogramas cíclicos para a eletro-oxidação de 0,01 e 0,1 

mol L
-1 

de etanol sobre os eletrocatalisadores de (a) Rh; (b) Pd; e (c) Pt em solução de NaOH 

(0,1 mol L
-1

)
 
livre de O2 na temperatura de 25 

o
C.  

 

 

Figura 38 - Curvas de voltametria cíclica para a eletro-oxidação de 0,01 (linha+símbolo) e 0,1 mol L
 -1

 

(linha) de etanol sobre os eletrocatalisadores policristalinos de: (a) Rh (verde), (b) Pd(preto) e 

(c) Pt (vermelho) em solução de NaOH (0,1 mol L
-1

) livre de O2. As linhas tracejadas são os 

perfis voltamétricos dos eletrodos em eletrólito alcalino na ausência de etanol. Velocidade de 

varredura de 0,02 V s
-1

 e temperatura de 25 ºC 
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Observa-se que os três eletrodos mostram perfis típicos da oxidação do etanol em 

solução de NaOH de 0,1 mol L
-1

,
51, 126, 151

 onde na varredura de potencial no sentido positivo, 

observa-se em potenciais < 0,4 V (ERH) a inibidação da região de adsorção/dessorção de 

hidrogênio atômico, devido a adsorção dissociativa do etanol sobre a superfície dos 

eletrocatalisadores, formando espécies CO e CHx adsorvidas, como discutido anteriormente 

para o eletrólito ácido e demosntrado por Iwasita et al.,
152

 Koper et al.,
51, 55

 Pastor et al.
126

 e 

Sun et al.
151

 para o eletrólito alcalino. Em potenciais > 0,4 V (ERH), inicia-se a oxidação 

destes intermediários e a liberação dos sítios ativos para a oxidação contínua do etanol, 

atingindo um platô máximo. Em maiores potenciais, a formação de óxidos superficiais 

atingem maiores extensões, boqueando os sítios ativos dos eletrocatalisadores para a adsorção 

do etanol e, proporcionando, a diminuição nas taxas reacionais globais. Na varreduara de 

potencial no sentido inverso, após a redução dos óxidos superficiais, ocorre a reativação das 

taxas reacionais globais pra a oxidação do etanol até o potencial em torno de 0,4 V (ERH), 

onde as superfícies são novamente bloqueadas. Especificamente, para o eletrodo de Rh, a 

reativação de corrente eletroquímica na varredura no sentido inverso não é observada, 

similarmente ao observado para o eletrólito ácido para este material.
26

 

Embora as formas dos perfis voltamétricos são similares aos observados em 

eletrólitos ácidos para os três eletrodos, algumas diferenças significativas em eletrólito 

alcalino podem ser relatadas: (i) minimização dos efeitos de bloqueio de sítios ativos por 

adsorção específica de ânions, embora trabalhos recentemente vêm demostrando efeitos 

significativos na atividade eletrocatalítica devido a presença de diferentes cátions (Na
+
, K

+
, 

Li
+
 e outros) no eletrólito;

15, 31, 54
 e (ii) deslocamento para menores valores no potencial de 

início da eletro-oxidação do etanol, alanolagmente ao observado por Koper et al..
50, 51,55

 Estas 

variações são atribuídas a maior facilidade para a formação de espécies OH adsorvidas sobre 

os degraus superficiais (―defeitos‖) quando comparado com o eletrólito ácido.  
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O efeito do aumento da concentração do etanol sobre as taxas de oxidação globais 

são mais pronunciados sobre os eletrodos de Pd e Pt e, praticamente, inexistente sobre o 

eletrodo do Rh. No geral, nota-se na Figura 38, que o aumento em 10 vezes na concentração 

do etanol proporciona um aumento de 6 e 4 vezes na corrente de pico para os 

eletrocatalisadores de Pd e Pt, respectivamente, enquanto que para o Rh este aumento é de 

apenas 2 vezes. Além disso, a taxa de reação global para o eletrodo de Pt é na ordem de 3 e 8 

vezes maior quando comparado com o Pd e o Rh, respectivamente. Estas evidências indicam 

que, ao menos para as concentrações de etanol e o pH do eletrólito estudado, uma maior taxa 

de reação prossegue para a oxidação do etanol sobre a Pt quando comparada com o Pd e o Rh. 

Estas tendências nas taxas reacionais são extremamente dependentes do pH do meio, como 

vêm sendo demostra-do por Bayer e Koper et al.
50, 155

 

Curiosamente, o aumento da concentração do etanol (0,1 mol L
-1

) na Figura 38(c) 

proporciona um alargamento atípico no perfil voltamérico para o eletrodo de Pt em potenciais 

> 0,80 V (ERH). Como a oxidação do etanol consome espécies OH provenientes do eletrólito, 

o aumento da concentração do etanol para um valor próximo ao da concentração das espécies 

OH em solução pode produzir variações de pH local e a reação pode passar a ocorrer em meio 

ácido. Assim, este comportamento atípico é possivelmente devido a um variação de pH local 

na interface do eletrodo.  

Afim de investigar as propriedades difusionais em eletrólito alcalino, experimentos 

em eletrodo de disco rotatório em célula eletroquímica convencional foram realizadas para a 

oxidação do etanol (0,1 mol L
-1

) sobre eletrodos de Pt/C em eletrólito de NaOH+NaClO4 

(com controle da força iônica) nos pH = 09, 11 e 13 em diferentes velocidades de rotação (0 e 

1000 rpm). Os perfis voltamétricos obtidos para ambas as condiões de pH em diferentes 

velocidades de rotação por minuto, rpm = 0 e 1000, estão mostrados na Figura 39. 
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Figura 39 - Voltamogramas cíclicos para a oxidação de 0,1 mol L
-1

 de etanol sobre Pt em solução de 

NaOH em pH: 9,0 (linha tracejada), 11,0 (linha azul) e 13,0 (linha contínua) livre de O2 em 

condições estacionárias (0 rpm) e velocidade de rotação de 1000 rpm. A velocidade de 

varredura foi de 0,03 V s
-1

  

 
 

 

O aspecto mais interessante na Figura 39, para a eletro-oxidação do etanol sobre Pt em 

solução de NaOH em pH=09 (linha pontilhada), é que o perfil voltamétrico apresenta um 

perfil análogo ao do eletrólito ácido em condições estacionárias. Além disso, mesmo com 

controle de transporte de massa (1000 rpm), para o pH = 9, o perfil do voltamograma é 

diferente do observado para pH = 13 e 11, apresentando um alargamento no perfil da curva 

para a oxidação do etanol durante a varredura de potencial no sentido positivo. Estas 

evidências sugerem que o perfil observado para o eletrodo de Pt na Figura 38(c) em 

potenciais <0,9 V (ERH) assemelha-se ao perfil de oxidação do etanol em pH=13 e, para 

potenciais >0,9 V (ERH), aproxima-se ao perfil observado em pH = 9, confirmando a possível 

variação de pH local. Além disso, para o pH = 13, nota-se que introduzindo o controle de 

convecção forçado ao sistema, somente um pequeno incremento de corrente é observado com 

a ausência de alargamento atípico em potenciais > 0,80 V (ERH), quando comparado com a 

condição estacionária, sugerindo que a oxidação do etanol em eletrólito alcalino não é regido 

por transporte de massa, similarmente ao encontrado para eletrólito ácido.
60
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Devido ao contraste nas atividades catalíticas observadas na Figura 38, a quantidade 

das espécies formadas durante a eletro-oxidação do etanol, ou seja, CO2, CH4/C2H2, CH3COH 

e CH3COOH, foram monitoradas por medidas de DEMS on-line. Simultaneamente aos 

resultados da Figura 38, voltamogramas cíclicos de espectrometria de massa (VCEM) durante 

a oxidação do etanol sobre os três eletrodos foram obtidos por meio de DEMS on-line 

seguindo os fragmentos iônicos de massas: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído), (b) m/z = 15 

(acetaldeído+metano/etanol), (c) m/z = 22 (CO2), (d) m/z = 61 (acetato de etila) e estão 

mostrados na Figura 40 (Rh), na Figura 41 (Pd) e na Figura 42 (Pt) para as concentrações de 

etanol de 0,01 e 0,1 mol L
-1 

em solução de NaOH (0,1 mol L
-1

)
 
livre de O2 na temperatura de 

25 
o
C. 

 

 

Figura 40: Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 (linha) e 0,1 mol L
–1

 (linha+símbolo) de etanol sobre o eletrodo policristalino de Rh na 

temperatura de 25 ºC em solução de NaOH (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos 

iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 (CO2); (c) m/z = 15 (acetaldeído 

e metano/etanol); e (d) m/z = 61 (acetato de etila). Velocidade de varredura de 0,02 V s
–1
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Figura 41:Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 (linha) e 0,1 mol L
–1

 (linha+símbolo) de etanol sobre o eletrodo policristalino de Pd na 

temperatura de 25 ºC em solução de NaOH (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos 

iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 (CO2); (c) m/z = 15 (acetaldeído 

e metano/etanol); e (d) m/z = 61 (acetato de etila). Velocidade de varredura de 0,02 V s
–1

.  

 

 

 

Figura 42 - Curvas de VCEM obtidas no experimento de DEMS on-line para a eletro-oxidação de  

0,01 (linha) e 0,1 mol L
–1

 (linha+símbolo) de etanol sobre o eletrodo policristalino de Rh na 

temperatura de 25 ºC em solução de NaOH (0,1 mol L
–1

) livre de O2, seguindo os fragmentos 

iônicos de massa: (a) m/z = 44 (CO2+acetaldeído); (b) m/z = 22 (CO2); (c) m/z = 15 (acetaldeído 

e metano/etanol); e (d) m/z = 61 (acetato de etila). Velocidade de varredura de 0,02 V s
–1
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Para a concentração de etanol de 0,01 mol L
-1

, o potencial de início para a formação 

de CO2 (m/z=22) é menor para o Rh (Figura 40 b), ocorrendo em 0,4 V (ERH), seguido pela a 

Pt (Figura 42 b), em 0,6 V (ERH), e pelo o Pd (Figura 41 b), em 0,7 V (ERH), analogamente 

ao observado nos experimentos de stripping de CO na Figura 37. O aumento na concentração 

do etanol não proporcionou o aumento na quantidade de CO2 formado para os eletrodos de Pt 

(Figura 42 b) e Rh (Figura 40 b), similarmente ao observado no eletrólito ácido sobre ambos 

os eletrocatalisadores. Além disso, o incremento da concentração aumenta o potencial de 

inicio para a formação de CO2 no eletrocatalisador de Rh (Figura 40 b), seguindo o perfil 

voltamétrico observado na Figura 38 (a), enquanto que, no eletrocatalisador de Pt, os 

potenciais de início permanecem idênticos em ambas as concentrações.  

Interessantemente, o aumento da concentração do etanol proporciona efeitos inversos 

aos observados nos eletrodos de Pt e Rh para a formação de CO2 quando comparado com o 

eletrodo de Pd (Figura 41 b). Observa-se, na Figura 41 (b), tanto o deslocamento do início de 

potencial como o aumento na quantidade de CO2 formado com o incremento da concentração 

do álcool. Isto sugere que o aumento da concentração do etanol proporciona um aumento na 

adsorção do etanol sobre o Pd e, consequentemente, na quantidade das espécies CO e CHx 

adsorvidas. A maior extensão das espécies CO adsorvidas proporciona o aumento do 

acoplamento CO-OH e, consequentemente, desloca para menores valores o potencial de início 

na produção de CO2, justificando o comportamento da m/z = 22 na Figura 41 (b). O aspecto 

mais interessante para o eletrodo de Pd na Figura 41 (b) é a formação de CO2 na varredura de 

potencial no sentido negativo, diferentemente do observado para Pt e Rh, em ambos os 

eletrólitos.  

A formação de CO2 para o eletrocatalisador de Pd na varredura de potencial no sentido 

negativo pode ser devido a dois motivos: (i) em potenciais entre 0,4-0,9 V (ERH), ocorre à 

oxidação do etanol proveniente do seio da solução, sugerindo uma alta atividade para a 

quebra de ligações C-C sobre o Pd neste intervalo de potencial; e (ii) mesmo em potenciais 
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>0,9 V (ERH), ocorre a permanêcia de resíduos adsorvidos provenientes da adsorção 

dissociativa do etanol em potenciais <0,4 V (ERH) que não foram totalmente oxidados. 

Quando a varredura de potencial é invertida, as espécies Pd-O começam a ser reduzidas 

formando espécies Pd-OH que são ativas para a eletro-oxidação dos resíduos remanescentes. 

Assim, estes resíduos adsorvidos podem ser oxidados a CO2. Entretanto, na Figura 41 (c), a 

formação de resíduos metano/etano durante a adsorção dissociativa do etanol em potenciais < 

0,4 V (ERH) não é detectado (a m/z =15 é referente à formação de metano/etano no intervalo 

de potencial 0,05-0.4 V). Desta forma, a abstenção na formação de metano/etano não suporta 

ambas as explanações sugeridas para a formação de CO2. Contudo, estas evidências sugerem 

que a formação de CO2 sobre Pd ocorra por uma via reacional paralela quando comparada 

com as vias reacionais sobre Pt e Rh.  

Como apresentado no esquema da Figura 1 (linha tracejada), em eletrólito alcalino 

(pH>11), a reação de oxidação do etanol pode prosseguir por rotas alternativas as 

apresentadas no meio ácido,
27, 50

 onde ocorre a formação da espécie etóxi ([CH3CH2O]
-
) em 

equilíbrio com o etanol no meio reacional. Assim, a oxidação da espécie etóxi para a 

formação de acetadeído, prossegue por apenas uma etapa de desidrogenação em eletrólito 

alcalino. Nestas condições de pH, o acetaldeído formado pode transforma-se no ânion 

[CH2CHO]
-
,
50

 que apresenta uma ligação C-C mais susceptível à quebra, pois pode adsorver-

se formando uma espécie oxametalacíclico ([adCH2-CHOad]),
96, 97

 facilitando dessa forma, a 

oxidação preferencial para CO2. Paralelamente, a ligação C-C pode permanecer intacta e o 

acetaldeído formado pode difundir-se da superfície do eletrodo como um produto reacional ou 

oxidar-se para ácido acético, tornando-se, neste caso, o produto final da oxidação do etanol. 

Assim, a formação de CO2 (Figura 41 d) durante a varredura de potencial no sentido inverso e 

o aumento abrupto na formação de acetaldeído (Figura 41 c) e acetato de etila (Figura 41 d) 

com o aumento na concentação do etanol para o eletrocatalisador de Pd, pode ser devido ao 

domínio deste caminho reacional paralelo, Caminho C2.  
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Contrariamente, durante a varredura de potencial no sentido negativo não foi 

detectado a formação de CO2 para a Pt e o Rh, indicando que a formação de CO2 ocorre 

preferencialmente pelo caminho reacional C1, onde a adsorção dissociativa do etanol, ou da 

espécie etóxi, forma as espécies CO e CHx adsorvidas em potenciais < 0,4 V (ERH), 

analogamente ao eletrólito ácido. Além disso, a formação de metano/etano é observada no 

intervalo de potencial de 0,1-0,4 V (ERH) para os eletrocatalisadores de Pt e Rh, confirmando 

o domínio de um caminho reacional C1 sobre ambos os eletrocatalisadores; Pt (Figura 42 c) e 

Rh (Figura 40 c). 

Especificamente para o eletrodo de Rh em potenciais > 0,4 V (ERH) na Figura 40, um 

aspecto interessante, é a baixa formação de acetaldeído (c) e ácido acético (d) durante a 

eletro-oxidação do etanol, mesmo com o aumento da concentração do etanol em 10 vezes. 

Este comportamento está de acordo com o baixo incremento das taxas reacionais globais 

sobre o eletrodo de Rh observado na Figura 38 (a). Barteu et al.
96, 97

 mostraram que a 

adsorção do etanol sobre Rh, em condições de ultra alto vácuo, não prossegue pela via de 

formação de acetaldeído com o na Pt, mas prossegue pela formação da espécie etóxi (CH3-

CH2-Oad), que por uma etapa de desidrogenação por abstração de hidrogênio metílico, forma a 

espécie oxametalacíclico ([adCH2-CH2-Oad]) adsorvida, como mostrado na Figura 43. Este 

adsorbato é rapidamente convertido nas espécies CO e CHx adsorvidas. Isto está de acordo 

com a maior formação relativa de produtos do tipo C1 (CO2, metano e etano), em ambas as 

concentrações, sobre o eletrodo de Rh quando comparado com o eletrodo de Pt. Por outro 

lado, o aumento da concentração do etanol proporcionou o incremento nas taxas reacionais 

globais da oxidação do etanol sobre o eletrodo de Pt, produzindo uma elevada formação de 

acetaldeído (Figura 42 c), possivelmente pela via de formação da espécie 2
-acetaldeído. 
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Figura 43 - Ilustração das diferentes formas de adsorção do etanol e os possíveis intermediários formados 

sobre o Rh e a Pt. Com base nas discussões de Barteu et al.
96, 97

 

 

 

Com base nos resultados e os diferentes caminhos reacionais mostrados na Figura 1 

para a eletro-oxidação do etanol em eletrólito alcalino, as diferenças nas atividades catalíticas 

sobre os eletrodos de Rh, Pt e Pd policristalinos são: (i) a oxidação do etanol sobre Pt e Rh 

ocorre preferencialmente pelo caminho reacional C1, entretanto, as taxas reacionais globais e 

a distrinução dos produtos finais de reação são diferentes. Para o eletrodo de Pt observa-se 

maiores taxas reacionais globais com o aumento da concentração do etanol. Esta é 

acompanhada pela maior formação de acetaldeído. Para o Rh, o efeito de aumento da 

concentação do etanol não incrementa significamente as taxas reacionais globais. Entretanto, 

os principais produtos são do tipo C1 (CO2, metano e etano). Possivelemte, esta diferença na 

distribuição dos produtos é devido as diferentes etapas de dissociação do etanol adsorvido 

sobre os eletrodos de Pt e Rh; e (ii) A oxidação do etanol sobre Pd ocorre preferencialmente 

pelo caminho reacional C2. O aumento da concentração do etanol reflete no incremento das 

taxas reacionais globais. Este aumento é acompanhado pela maior formação de CO2, 

acetaldeído e ácido acético. Além disso, o caminho paralelo permite a quebra de ligações C-C 

em maiores potenciais, proporcionando a formação de CO2 durante varreduras de potencial no 

sentido positivo e negativo.   
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6 Conclusões  

 

 

A eletro-oxidação de etanol em eletrólito ácido foi estudada sobre as nanopartículas de 

Pt, Rh e diferentes monocamadas de Pt depositadas sobre um núcleo de Rh/C suportadas 

sobre pó de carbono (PtMC/Rh/C, MC = 0,5; 1,0; e 2,0). As imagens de TEM revelaram uma 

distribuição uniforme das nanopartículas sintetizadas sobre o pó de carbono, entretanto, com 

uma distribuição heterogênea em tamanho. Os materiais de Rh/C e Pt1,0/Rh/C apresentaram 

um tamanho médio de partícula de 7 e 8 nm, respectivamente, com aglomerados no intervalo 

de 17-21 nm. Já as nanopartículas de Pt/C apresentaram um tamanho médio de 3,5 nm e 

aglomerados entre 8-9 nm. Os resultados de DRX corroboram com os de TEM mostrando 

uma distribuição média no tamanho dos cristalitos de 6; 19; e 19,5 nm para os 

eletrocatalisadores de Pt/C, Rh/C e Pt1,0/Rh/C, respectivamente. Os espectros de XANES in 

situ na borda de absorção PtL3 mostraram que a intensidade da linha branca aumentou com o 

potencial aplicado, sendo mais pronunciado para os potenciais >1,0V (ERH), para ambos os 

eletrocatalisadores de Pt/C e Pt1,0/Rh/C, sugerindo que a reatividade dos átomos de Pt 

presentes na superfície de ambos os materiais é semelhante para a etapa de formação de  

Pt-OH e Pt-O. As curvas de voltametria cíclica revelaram que o eletrocatalisador de Pt/C 

apresentou maiores taxas reacionais globais, nas diferentes condições estudadas, para a 

oxidação do etanol do que o eletrocatalisador de Rh/C, entretanto, por meio de DEMS on-

line, o Rh/C exibiu uma maior eficiência na oxidação do etanol para CO2 do que a Pt/C. Além 

disso, o aumento da temperatura e da concentração alterou muito pouco a quantidade de CO2 

formado em ambos os eletrocatalisadores. Adicionalmente, para ambos os eletrocatalisadores, 

a produção de CO2 ocorreu especificamente via a adsorção dissociativa do etanol em 

potenciais < 0,4 V (ERH), sendo a sua formação ausente nas varreduras de potencial no 
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sentido negativo. Entretanto, a formação de acetaldeído foi favorecida com o aumento dos 

parametros de temperatura e concentração para ambos os eletrocatalisadores, atestando que a 

formação de produtos parcialmente oxidados foi dominante durante a eletro-oxidação do 

etanol. Contudo, os resultados para os eletrocatalisadores PtMC/Rh/C indicaram que a taxa 

reacional global de oxidação do etanol e a eficiencia na conversão do etanol em CO2 podem 

ser aumentadas ajustando a quantidade de Pt depositada sobre o Rh/C. Os resultados de 

DEMS on-line revelaram que o catalisador Pt1,0/Rh/C, recobrimento de Pt em torno de 70 %, 

sobre Rh/C, apresentou uma maior eficiência de conversão eletroquímica de etanol para CO2 

quando comparado com o catalisador de Pt/C. Neste caso, os átomos de Rh expostos atuaram 

como sítios atívos para a adsorção dissociativa do etanol e, subsequentemente, a sua oxidação 

para CO2.  

Por outro lado, os eletrocatalisadores core-shell constituídos de um núcleo de metal 

não nobre, como por exemplo o Pt/Cu/C, mostraram maiores taxas reacionais globais de 

oxidação do etanol quando comparados com os eletrocatalisadores de Pt/C e PtMC/Rh/C. 

Especificamente, o eletrocatalisador formado por uma nanoestrutura de núcleo oco,  

Pt-Ni/hollow/C, mostrou ser um caminho promissor para aumentar a atividade catalítica 

específica como para diminuir a quantidade de massa de Pt útil. Este aumento da atividade 

catalítica, maior taxa reacional global de oxidação do etanol em condições potenciostáticas e 

potenciodinâmicas, foi atribuído à menor força de adsorção do etanol e dos intermediários 

reacionais sobre a superfície da Pt. Isso é devido ao menor valor de energia (d) do centro da 

banda 5d da Pt, que é causado pela contração da rede cristalina da Pt, devido à formação de 

uma nanoestrutura oca no núcleo (Efeito geométrico), e pela interação eletrônica dos átomos 

de Pt superficiais com átomos de Ni remanescentes nas camadas mais internas da 

nanopartícula (Efeito ligane), como demonstrado pelos experimentos de XANES, DRX e 

MET. Entretanto, os experimentos de DEMS on-line, revelaram que este aumento nas taxas 

reacionais globais durante a oxidação do etanol, em condição potenciostática e 
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potenciodinâmica, não refletiu diretamente no aumento da quantidade de CO2 formando, 

levando a formação de acetaldeído e ácido acético como produtos finais de oxidação.  

Os resultados em eletrólito alcalino mostrou que o eletrocatalisador de Pt apresenta a 

maior taxa reacional global de oxidação do etanol quando comparado com os eletrodos 

policristalinos de Pd e Rh. Os experimentos de DEMS on-line, por outro lado, mostraram que 

o Rh apresenta uma maior eficiência de conversão eletroquímica do etanol para CO2 e o Pd 

catalisa a reação, preferencialmente, pela via de formação de ácido acético. Além disso, o 

eletrodo policristalino de Pd revelou que a produção de CO2 ocorre predominantemente por 

uma via divergente à observada para os eletrodos de Pt e Rh. Esta via paralela de formação de 

CO2, o caminho reacional C2, permitiu a quebra da ligação C-C em maiores potenciais, 

proporcionando a formação de CO2 durante varreduras de potencial no sentido positivo e 

negativo. Já a oxidação do etanol sobre Pt e Rh ocorre preferencialmente pelo caminho 

reacional C1, entretanto, as taxas reacionais globais e a distrinução dos produtos finais de 

reação foram diferentes. Para o eletrodo de Pt, observa-se maiores taxas reacionais globais 

com o aumento da concentração do etanol, que foram acompanhadas pela maior formação de 

acetaldeído. Para o eletrodo de Rh, o efeito de aumento da concentação de etanol não alterou, 

significamente, as taxas reacionais globais, entretanto, o principal produto formado foi o CO2. 

Estas diferenças na distribuição dos produtos foram atribuídas as divergentes formas de 

adsorção/dissociação do etanol sobre na superfície metálica.  
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