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RESUMO 
 
O desenvolvimento de células a combustível de etanol direto ou de reformadores 
eletroquímicos de etanol para a produção de hidrogênio, é limitado pela dificuldade 
da quebra da ligação C-C durante o curso da reação de oxidação de etanol (ROE), 
necessária para a completa eletroconversão ou alta eficiência para a formação de 
CO2. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos da 
composição dos eletrocatalisadores e da temperatura na eficiência faradaica da 
ROE para formação de CO2 e, assim, avançar no conhecimento dos fatores que 
governam a cinética de reação. Os eletrocatalisadores investigados foram formados 
por nanopartículas de Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3), Sn/Ir/C (1:3), Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) 
e Sn/(IrRh)/C (1:3), e sintetizadas pelo método de impregnação/decomposição 
térmica, seguido por tratamento em atmosfera de hidrogênio a 300 ºC por 3 horas. 
As atividades eletrocatalíticas foram investigadas em temperatura ambiente (25 oC), 
em meio ácido, com eletrólito líquido estagnante e em condições controladas de 
transporte de massa (fluxo). Os estudos do efeito da temperatura (25 a 140 ºC) 
foram conduzidos em eletrólito sólido utilizando-se membrana de AquivionTM. O 
monitoramento dos produtos gasosos e voláteis oriundos da ROE, e as medidas 
quantitativas para os cálculos de eficiência faradaica, em cada condição, foram 
feitos por meio do acoplamento de diferentes células eletroquímicas com um 
espectrômetro de massas do tipo DEMS (Differential Electrochemical Mass 
Spectrometry), permitindo a detecção on-line e instantânea. Os resultados obtidos 
em modos potenciodinâmico e potenciostático, em temperatura ambiente, 
mostraram maiores atividades eletrocatalíticas para os materiais contendo estanho. 
O eletrocatalisador de Rh/C apresentou a maior eficiência faradaica para a 
eletroconversão de etanol a CO2 (25,4%) em modo potenciodinâmico. No entanto, 
em modo potenciostático, as eficiências faradaicas foram próximas de zero para 
todos os eletrocatalisadores investigados, o que foi atribuído ao envenenamento 
progressivo por CO e espécies CHx adsorvidas, conforme evidenciado por medidas 
de stripping de adsorbatos em altos potenciais, feitas por DEMS em célula de fluxo. 
Os estudos do efeito da temperatura mostraram um aumento significativo da 
atividade eletrocatalítica, com forte diminuição da desativação do eletrocatalisador 
acima de 100 ºC, e um máximo de corrente faradaica em 120 oC. Nesta temperatura, 
os resultados mostraram melhor desempenho para a membrana de AquivionTM 
quando comparado com a membrana de Nafion®, o que foi associado à sua maior 
capacidade de retenção de água devido à presença de cadeias laterais curtas, que 
possibilitam maior densidade de grupos sulfônicos. Medidas de DEMS on-line, em 
modo potenciostático, mostram que as eficiências faradaicas para a eletroconversão 
de etanol a CO2 aumentaram consideravelmente quando a temperatura passou de 
25 ºC à 120 ºC. Os valores aumentaram de aproximadamente zero para 54,0; 44,1; 
22,7 e 13,1% para Rh/C, Pt/C, Sn/(PtRh)/C (1:3), e Sn/Pt/C (1:3), respectivamente. 
O impacto da temperatura foi, portanto, mais proeminente para Rh/C e isso foi 
associado à sua capacidade de desidrogenação do grupo metila, resultando na 
formação de uma espécie adsorvida pelo átomo de oxigênio e pelo átomo de 
carbono do grupo metila (oxametalacycle), o que facilita a quebra direta da ligação 
C-C, sendo a velocidade deste passo muito mais rápida em 120 oC do que em 
25 ºC. 

 
Palavras-chave: Reação de eletrooxidação de etanol, Célula a combustível de 
etanol direto, AquivionTM, DEMS on-line. 



 
 

ABSTRACT 
 

The development of direct ethanol fuel cells or electrochemical ethanol reformers 
for hydrogen production, is limited by the difficulty of cleaving the C-C bond 
throughout the ethanol oxidation reaction (EOR), which is required for complete 
electroconversion or high efficiency for CO2 formation. In this context, this study 
aimed to investigate the effects of the electrocatalyst composition and 
temperature, on the faradaic efficiency during the EOR for CO2 formation and, 
thus, to advance in the knowledge of the factors that govern the reaction kinetics. 
The investigated electrocatalysts were formed by Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3), 
Sn/Ir/C (1:3), Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3), and Sn/(IrRh)/C (1:3) nanoparticles and 
synthesized by thermal impregnation/decomposition method, followed by heat 
treatment under hydrogen atmosphere at 300 °C for 3 hours. The electrocatalytic 
activities were investigated at room temperature (25 ºC), in acid medium, with 
stagnant liquid electrolyte, and under controlled conditions of mass transport 
(flow). The temperature effect studies (25 to 140 ºC) were carried out in solid 
electrolyte using AquivionTM membrane. The monitoring of the gaseous and 
volatile products from EOR and the quantitative measurements for faradic 
efficiency calculations, at each experimental condition, were made by coupling 
different electrochemical cells to a Differential Electrochemical Mass 
Spectrometer (DEMS), allowing on-line and instant detection of the generated 
products. The results obtained in potentiodynamic and potentiostatic modes, at 
room temperature, showed higher electrocatalytic activities for the Sn-based 
materials. The Rh/C electrocatalyst showed the highest faradaic efficiency for the 
ethanol electroconversion to CO2 (25.4%) in potentiodynamic mode. However, in 
potentiostatic mode, the faradaic efficiencies were close to zero for all 
investigated electrocatalysts, which was attributed to the progressive surface 
poisoning by CO and CHx adsorbed species, evidenced by adsorbate stripping 
measurements in high potentials, using DEMS, in flow cell. The temperature 
effect studies showed a significant increase in electrocatalytic activity, with a 
strong decrease in the electrocatalyst deactivation, above 100 ºC, and a 
maximum faradaic current at 120 ºC. At this temperature, the results showed a 
better performance for AquivionTM when compared to the Nafion® membrane, 
which was associated with its higher water retention due to short side chains, 
allowing higher density of sulfonic groups. On-line DEMS measurements, in 
potentiostatic mode, showed that the faradaic currents for the ethanol 
electroconversion to CO2 considerably increased at 120ºC, i. e., the efficiency 
improved from about zero (at 25ºC) to 54.0, 44.1, 22.7, and 13.1% for Rh/C, Pt/C, 
Sn/Pt/C (1:3) and Sn/(PtRh)/C (1:3), respectively. Undeniably, the temperature 
impact was more prominent for Rh/C, and this was associated with its capacity 
for ethanol dehydrogenation from the methyl group, resulting in the formation of a 
specie adsorbed by the oxygen and by the methyl carbon atom (oxametalacycle), 
which facilitates the direct cleavage of the C-C bond, being the reaction rate of 
this step much faster at 120 ºC than at 25 ºC. 
 
Keywords: Ethanol electro-oxidation; Direct ethanol fuel cells; AquivionTM; on-line 
DEMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Ao longo dos tempos, o progresso da humanidade sempre esteve associado 

à necessidade do aumento na produção de energia. Até hoje, a energia necessária 

tem sido fornecida pela queima de combustíveis fosseis, e isso tem aumentado a 

poluição do ar e a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa [1–3]. Dessa 

forma, tendo em vista tal problemática, tem-se observado um grande interesse na 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas [4] que permitam a geração 

de energia renovável, limpa, viável economicamente e que possa ser gerada em 

grande escala. Neste contexto, as células a combustível, que são dispositivos 

eletroquímicos que convertem a energia química contida em moléculas combustíveis 

em energia elétrica, satisfazem estes requisitos e são, assim, candidatos 

promissores como conversores de energia para o cenário que envolve 

sustentabilidade [5–11]. 

Os tipos de células a combustível disponíveis são classificadas, em geral, de 

acordo com seu eletrólito e combustível utilizado [10,11], e com a temperatura de 

operação [10]. Dentre estas, as células do tipo PEMFC (Polymer Electrolyte 

Membrane Fuel Cell) que, na maioria dos casos são formadas por membranas de 

Nafion® (ionômero de ácido perfluorosulfônico), são consideradas altamente 

promissoras [12]. Isso porque as células PEMFC podem operar em temperatura 

ambiente, o eletrólito não é solúvel em água líquida e, ademais, as que utilizam 

hidrogênio puro no ânodo como combustível, oxigênio proveniente do ar no cátodo e 

eletrocatalisadores à base de platina, conseguem atingir altos valores de densidade 

de potência: entre 1,0 e 2,0 W cm-2, dependendo das condições de operação [5][12]. 
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Porém, apesar desse cenário, a utilização de hidrogênio molecular como 

combustível em sistemas práticos de PEMFC, apresenta alguns inconvenientes 

relacionados com a dificuldade de seu armazenamento e transporte (devido ao fato 

de estar na forma gasosa), e ocupar um grande volume ao ser estocado. Apesar de 

inúmeros avanços, ainda há outras questões que precisam ser resolvidas como, por 

exemplo, a distribuição de hidrogênio em escala industrial, obtenção de hidrogênio 

com alto grau de pureza e de forma sustentável (como a utilização de energia solar 

ou eólica), e uso de alta carga de metais nobres como eletrocatalisadores 

(principalmente platina). Estes fatores dificultam a aplicação desse combustível em 

sistemas práticos, devido ao alto custo final de produção da PEMFC [12]. Nesse 

contexto, nas últimas décadas, estudos têm sido desenvolvidos a fim de resolver tais 

barreiras [13,14]. 

As principais pesquisas têm focado as atenções na substituição do hidrogênio 

por combustíveis líquidos como, por exemplo, os álcoois, que podem ser aplicados 

em Células Combustíveis de Álcool Direto (DAFC – Direct Alcohol Fuel Cell). Dentre 

os principais candidatos, destacam-se o metanol [15–17], etanol [17–20], glicerol 

[21,22], 2-propanol [23] e etileno glicol [24,25]. Em particular, o etanol tem se 

mostrado um dos mais promissores para aplicação nas DAFCs, devido à sua baixa 

toxicidade e produção por processos renováveis (fermentação de açucares 

produzidos, por exemplo, através da cana-de-açúcar). Ademais, o etanol pode ser 

facilmente armazenado e transportado (sistemas já existente em postos de 

combustível para carros com motor de combustão interna), em comparação com o 

H2, e não apresenta impactos severos ao meio ambiente [26,27]. 
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1.2 A Reação de Oxidação de Etanol (ROE) 

 

A reação de oxidação de etanol (ROE), também denominada 

comumentemente de reação de eletrooxidação de etanol, tem sido amplamente 

estudada nos últimos anos [17–20,28,29]. Em adição às vantagens descritas acima, 

a relevância do estudo da ROE é justificada pelo fato do etanol possuir um alto 

conteúdo energético (8,0 kWh Kg-1), e sua eletrooxidação completa envolver a 

transferência de 12 elétrons por molécula (CH3CH2OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 

12e-). Apesar destas características, a completa eletroconversão de etanol a CO2 

ainda possui um desafio central relacionado com a cinética lenta e ineficiente de 

reação, oriundos da dificuldade da quebra da ligação C-C. 

A ROE, estudada comumente em eletrocatalisadores à base de Pt, pode 

seguir vias paralelas, com a formação de produtos parcialmente oxidados como, por 

exemplo, o acetaldeído (CH3CHO) e o ácido acético (CH3COOH), como 

esquematizado na Figura 1, fato que leva a uma perda significativa de eficiência 

para a completa oxidação de etanol a CO2 [30,31]. Segundo trabalhos prévios 

[32,33], existem duas rotas principais para a reação de oxidação do etanol: os 

mecanismos-C1 e C2. No caminho reacional C1, a ligação C-C da molécula de etanol 

sofre clivagem em baixos potenciais, produzindo espécies CO e CHx adsorvidas, as 

quais são posteriormente oxidadas a dióxido de carbono [32,34]. No caminho 

reacional C2, a ligação C-C permanece intacta, gerando acetaldeído como produto 

majoritário, o qual ainda pode levar a formação de ácido acético. 
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Figura 1 – Esquema das possíveis vias de oxidação de etanol e respectivos 
números de elétrons envolvidos. 

 

Fonte: Adaptado de esquemas reacionais de Singh e Datta [30] e Lai et al. [33]. 

 

Dessa forma, tendo em vista a formação de produtos intermediários ao longo 

da ROE, e a perda significativa de eficiência na eletroconversão de etanol a CO2, há 

a necessidade da utilização de eletrocatalisadores que sejam capazes de realizar a 

desidrogenação e quebra da ligação C-C do etanol, bem como a formação de 

espécies oxigenadas na superfície catalítica, para a adição de oxigênio nos 

intermediários adsorvidos com um átomo de carbono. Assim, como mencionado 

acima, a procura por eletrocatalisadores mais seletivos para a completa 

eletroconversão de etanol a CO2 é o desafio central na eletrocatálise da ROE. 
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1.3 Eletrocatalisadores para a ROE 

 

Estudos relacionados a ROE mostram que a platina é o metal puro mais ativo 

para promover a quebra das ligações C-H e O-H em baixas temperaturas [35–37]. 

No entanto, apesar dessas propriedades, a superfície desse metal tem se mostrado 

facilmente envenenada por espécies intermediárias adsorvidas em baixos 

potenciais, uma vez que, nessa faixa de potencial, a Pt não possui a capacidade de 

ativar moléculas de água e formar espécies oxigenadas, o que provoca uma forte 

desativação da superfície catalítica. Dessa forma, para que os sítios ativos desse 

catalisador sejam liberados e ocorra a adsorção dissociativa de novas moléculas de 

etanol (completar o turnover da reação), o potencial do eletrodo deve ser elevado 

acima de 0,8 V (vs. Eletrodo Padrão de Hidrogênio) para que haja a quebra da água, 

e a consequente oxidação das espécies intermediárias adsorvidas. 

Portanto, no intuito de solucionar este problema, tem sido proposto a 

modificação da superfície da platina pela adição de um ou mais metais com 

capacidade de ativar moléculas de água, bem como a desidrogenação e clivagem 

da ligação C-C do etanol, em potenciais mais baixos quando comparado com a Pt 

pura [17,38]. Em sistemas eletroquímicos que envolvem a eletrocatálise de 

pequenas moléculas orgânicas (ex.: ácido fórmico, metanol, etanol), os principais 

metais utilizados como modificadores são ródio [18,39,40], rutênio [41–44] e estanho 

[39,42,45–47], uma vez que estes podem apresentar uma grande capacidade de 

ativação da molécula de água, ou terem papeis importantes para a adsorção 

dissociativa (quebra de ligações) da molécula investigada. 

Wang et al. [42], utilizando DEMS on-line (Differential Electrochemical Mass 

Spectrometry) com eletrólito em fluxo, estudaram a reação de oxidação de etanol em 
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eletrocatalisadores de PtRu/C e Pt3Sn/C. Com base nesse estudo, os autores 

observaram que a modificação da platina pela adição de Sn ou Ru, desloca o início 

da reação para menores valores de potencial quando comparado com Pt/C, porém a 

eficiência para a completa oxidação de etanol a CO2 foi de aproximadamente 1% 

para todos os materiais (em condições potenciodinâmicas), sendo que acetaldeído e 

ácido acético (produtos de oxidação parcial) foram as espécies majoritárias. Nesse 

estudo, os autores evidenciam que a atividade eletrocatalítica da ROE depende não 

só da capacidade do eletrocatalisador em oxidar espécies intermediárias adsorvidas, 

como também da seletividade para a quebra da ligação C-C e C-H. 

Jiang et al. [46], investigaram a ROE utilizando catalisadores de Pt/SnOx/C 

com diferentes composições de Pt:Sn. Nesse estudo, realizado em temperatura 

ambiente, os autores observaram uma diminuição da atividade eletrocatalítica com o 

aumento da quantidade de estanho, sendo que acetaldeído e ácido acético foram os 

principais produtos formados. Em contrapartida, os valores calculados das 

eficiências para formação de CO2 situaram-se entre 1 e 3%, considerando ambos os 

modos potenciodinâmico e potenciostático. Os autores ainda observaram que a 

elevação do potencial diminui a formação de acetaldeído e aumenta a produção de 

ácido acético, e que a seletividade para formação de CO2 é ligeiramente maior nos 

materiais de Pt/SnOx/C em comparação com ligas de PtSn, fato que é atribuído a 

uma estrutura específica desse material, o qual é constituído por nanopartículas de 

Pt e SnO2, formando fases segregadas, porém com íntimo contato entre esses 

componentes. 

Cantane et al. [18] sintetizaram nanopartículas com estrutura do tipo 

Ptshell/Rhcore/C, contendo diferentes monocamadas de Pt (MC = 0,5; 1,0 e 2,0) 

depositada sobre o núcleo de Rh/C, e investigaram as atividades eletrocatalíticas 
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para a reação de oxidação de etanol. Com base nos ensaios eletroquímicos e de 

DEMS on-line, os autores observaram que o aumento na eficiência para 

eletroconversão de etanol a CO2, não cresce linearmente com o aumento da 

quantidade de Pt depositada, sendo o material Pt1,0/Rh/C o que apresentou a maior 

taxa de conversão para CO2 (6,5%). Por outro lado, os autores observaram maior 

produção de acetaldeído com o aumento da quantidade de Pt depositada 

(Pt2,0/Rh/C). Portanto, o eletrocatalisador Pt1,0/Rh/C mostrou a melhor relação 

CO2/acetaldeído quando comparado com Pt0,5/Rh/C e Pt2,0/Rh/C. Resultados 

comparativos evidenciaram ainda que Rh/C apresenta maior eficiência para 

formação de CO2, porém os autores mostraram que o ajuste da quantidade de Pt 

sobre a superfície de Rh, eleva os valores de eficiência para a eletroconversão de 

etanol a CO2 em comparação com Pt pura. Isso foi associado ao efeito de 

cooperação entre a Pt e os átomos de Rh expostos quando se tem baixo grau de 

recobrimento por Pt. 

Delpeuch et al. [39] estudaram a ROE utilizando catalisadores de Pt-Rh/C, Pt-

SnO2/C e Pt-Rh-SnO2/C e compararam os resultados com os obtidos para Pt/C e 

Rh/C, empregando as técnicas de DEMS on-line e de FTIR in-situ (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy). Nesse estudo, os autores mostraram um efeito 

promotor no onset de reação para oxidação de COads sobre os materiais Pt-SnO2/C 

e Pt-Rh-SnO2/C em comparação com Pt/C, Rh/C e Pt-Rh/C. Os autores observaram 

que a formação de CO2, ocorreu em menores valores de potencial nos materiais a 

base de Rh quando comparados com Pt/C. Além disso, evidenciaram uma maior 

eficiência de eletroconversão de etanol a CO2 para o catalisador trimetálico Pt-Rh-

SnO2/C. Nesse estudo, os autores observam um efeito promotor do aumento da 
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seletividade para a completa oxidação de etanol quando a estrutura da Pt é 

modificada com Rh e SnO2. 

 

1.4 Identificação de espécies intermediárias adsorvidas durante a ROE 

 

Como mencionado anteriormente, muito tem sido estudado sobre a reação de 

oxidação de etanol em eletrocatalisadores nanoestruturados, principalmente aqueles 

à base de platina. Porém, até o presente momento, ainda não há materiais que 

atuem eficientemente para a total oxidação eletroquímica de etanol a CO2 em 

temperatura ambiente. A maioria dos estudos destacam principalmente a formação 

de acetaldeído e ácido acético como produtos majoritários, com quantidades 

extremamente pequenas de CO2 (< 1%) [30–34]. Considerando-se que a 

desidrogenação e quebra da ligação C-C do etanol levam à formação de espécies 

adsorvidas, é de fundamental importância a identificação da natureza das espécies 

intermediárias oriundas da ROE. 

Com base nesse contexto, Iwasita e Pastor [32] utilizaram as técnicas de 

espectroscopia de FTIR in situ e de DEMS on-line e evidenciaram a presença não só 

de CO adsorvido, como também de outras espécies tais como -OCH2CH3, =COH-

CH3, –CO-CH3 e CHx, oriundas da oxidação parcial do etanol, as quais foram 

consideradas como veneno catalítico, visto que sua oxidação é dificultada em 

potenciais abaixo de 0,4 V. Considerando as reações que envolvem pequenas 

moléculas orgânicas, como metanol e etanol, o CO caracteriza-se como a principal 

espécie adsorvida, constituindo-se, assim, o principal intermediário em superfícies 

metálicas, principalmente aquelas contendo Pt. As autoras ainda demonstram que o 

fragmento CHx, proveniente da quebra da ligação C-C, pode seguir duas vias de 
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reação; a primeira via é a de formação de CO2 em potenciais acima de 0,9 V, 

enquanto a segunda possibilidade é de permanecer adsorvido, fato que pode 

conduzir a sua eletroredução e formação de metano em baixos potenciais (< 0,2 V), 

durante a varredura de potencial no sentido negativo. Resultados adicionais, 

utilizando etanol isotopicamente marcado (12CH3
13CH2OH), mostram que a produção 

de CO2 ocorre preferencialmente no 13C em potenciais acima de 0,8 V. 

Em outro estudo, Heinen et al. [48] investigaram a adsorção/eletrooxidação de 

etanol, acetaldeído e ácido acético sobre eletrodos de Pt em condições de eletrólito 

em fluxo. Nesse estudo, os autores utilizaram a técnica de FTIR in situ, attenuated 

total reflection (ATR-FTIRS), com o intuito de monitorar a formação/remoção de 

espécies adsorvidas sobre a superfície de Pt. Os experimentos, conduzidos em 

modo potenciodinâmico e potenciostático com controle do transporte de massa, 

mostraram que o acetaldeído decompõe-se a COads em potencial a partir de 0,06 V 

(seguindo a via de espécies acetil adsorvidas), enquanto que a adsorção de etanol 

sobre Pt só ocorre em potenciais acima de 0,15 V. Na faixa de potencial de 0,3 a 0,5 

V, tanto para etanol quanto acetaldeído, há a formação de espécies CO e acetil 

adsorvidas sobre Pt. Em potenciais onde COads é oxidado a CO2 e a corrente 

faradaica da oxidação do etanol aumenta, observa-se a presença de acetato 

adsorvido. A oxidação de etanol e acetaldeído para via de formação de ácido acético 

foi evidenciada pela detecção da espécie acetato adsorvido. Os autores observaram 

também que a reação de oxidação de ácido acético sobre Pt, nas mesmas 

condições experimentais, é complemente inativa na faixa de potencial de 0,06 a 

1,3 V. 

Shao e Adzic [49], utilizando a técnica ATR-SEIRAS (Surface Enhanced 

Infrared Absorption Spectroscopy - Attenuated Total Reflection), investigaram a 
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formação de espécies adsorvidas durante a reação de oxidação de etanol em 

eletrodos de Pt. Esse estudo evidenciou que ao longo da ROE há a formação 

principalmente das espécies CO e acetato adsorvidas, essa espécie CH3COOads por 

sua vez, mesmo em elevados potenciais, permanece fortemente adsorvida sobre a 

superfície de Pt, fato que inibe a adsorção/oxidação de etanol devido ao bloqueio 

dos sítios ativos da Pt. A maior parte do acetato é proveniente da oxidação do 

etanol, mas uma pequena quantidade é originada de acetaldeído adsorvido, que é 

formado em baixos potenciais. Nesse estudo, os autores afirmaram que a formação 

de COads e ácido acético é proveniente das espécies intermediárias acetaldeído e/ou 

acetil adsorvidas, e que assim como em etanol, a oxidação de acetaldeído também 

produz COads e CH3COOads. 

Com base nos estudos realizados por Iwasita e Pastor [32], Shao e Adzic [49] 

propuseram um mecanismo para a reação de oxidação de etanol sobre eletrodo de 

platina. Essa série de etapas/reações, que envolvem a formação de produtos 

intermediários e espécies adsorvidas, é apresentada de forma simplificada nas 

equações de 1 a 6. A primeira etapa, equação 1, envolve a adsorção de etanol 

sobre os sítios ativos de Pt, os quais apresentam-se inicialmente ocupados por 

moléculas de H2O. Nessa etapa, ocorre a clivagem da ligação αC-H e O-H do etanol 

(βCH3
αCH2OH) e, consequentemente, a formação de acetaldeído adsorvido 

(CH3CHOads). Em seguida, equação 2, há a formação de COads sobre Pt, que por 

sua vez é oriunda da quebra da ligação C-C do acetaldeído adsorvido. Outra 

possibilidade seria a remoção de um átomo de hidrogênio do acetaldeído adsorvido 

formando assim a espécie acetil (CH3CO), equação 3, essa consequentemente 

dissocia-se e forma CO e CH3 (equação 4). Para potenciais acima de 0,2 V há um 

decréscimo da cobertura de COads, enquanto que no potencial de 0,35 V ocorre o 



22 
 

início da oxidação das espécies do tipo C2 adsorvidas (CH3COads e CH3CHOads) 

gerando assim acetato (CH3COO), equações 5 e 6 (para ambas as reações é 

necessário a presença de espécies oxigenadas do tipo PtOH): 

 

C2H5OH + Pt(H2O) → Pt(CH3CHO) + H2O + 2H+ + 2e-     (1) 

Pt(CH3CHO) + Pt → Pt(CO) + Pt(CH3) + H+ + e-      (2) 

Pt(CH3CHO) → Pt(CH3CO) + H+ + e-        (3) 

Pt(CH3CO) + Pt → Pt(CO) + Pt(CH3)        (4) 

Pt(CH3CO) + Pt(OH) → Pt(CH3COO) + Pt + H+ + e-      (5) 

Pt(CH3CHO) + Pt(OH) → Pt(CH3COO) + Pt + 2H+ +2e-     (6) 

 

Uma vez que a estrutura e composição dos eletrocatalisadores podem 

modificar os caminhos reacionais, é de fundamental importância entender quais são 

as principais características que governam a cinética da ROE. Além disso, 

parâmetros relacionados ao meio eletrolítico, como a concentração do combustível 

e, principalmente, a temperatura, devem ser melhor compreendidos para o avanço 

na eletrocatálise da ROE. 

 

1.5 Perspectivas sobre a eletrocatálise do etanol em diferentes temperaturas 

 

Muitos trabalhos na literatura têm investigado a ROE com base em alguns 

propriedades como pH do eletrólito [33], composição e morfologia dos 

eletrocatalisadores, dos quais destacam-se PtSn/C [26,28,29,39,42,45], PtRu/C 

[26,41,43], PtRh/C [18,39,40] e PtRhSn/C [39,50–52], bem como parâmetros 

relacionados a concentração de etanol [53,54] e temperatura de operação [44,55–
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60]. Dentre todos esses parâmetros, a temperatura tem se mostrado a mais 

promissora para o aumento da eficiência para CO2 na ROE, devido à ativação da 

quebra da ligação C-C. Em um estudo realizado por Sun et al. [57], em condições 

controladas por transporte de massa, foi investigado a influência da temperatura (23 

a 100 ºC, para este último caso em sistema pressurizado a 3 bar) para a ROE 

utilizando Pt/C como eletrocatalisador. Nesse estudo, os autores observaram um 

aumento significativo da eficiência para formação de CO2 em função da temperatura, 

com aumento de zero em 25 ºC para valores próximos de 90% a 100 ºC com etanol 

a 0,01 mol L-1. No entanto, quando a concentração de etanol aumenta para 0,1 

mol L-1, a eficiência de CO2 sofre um decréscimo para 45%. 

Em outro estudo Rao et al. [56], utilizaram catalisadores de Pt, PtRu(1:1) e 

PtSn(7:3) suportados em carbono e eletrólito polimérico de Nafion®, e investigaram a 

eficiência de eletroconversão de etanol a CO2 em função da temperatura (30 a 90 

ºC), potencial, concentração de etanol, espessura da camada catalítica e velocidade 

de fluxo de etanol. No caso particular da temperatura, os autores evidenciaram um 

aumento da eficiência de CO2 com a sua elevação, por outro lado observaram uma 

diminuição de acetaldeído formado, fato relacionado ao favorecimento da cinética 

para a quebra da ligação C-C, o que levou à uma maior formação de produtos com 1 

átomo de carbono, e uma diminuição de produtos com 2 átomos de carbono. 

Linares et al. [44] investigaram a reação de oxidação de etanol sobre 

catalisadores comerciais de Pt/C, PtRu/C e Pt3Sn/C, utilizando o eletrólito polimérico 

m-polibenzimidazol dopado com H3PO4, em diferentes temperaturas (130, 150, 175 

e 200 ºC). Os experimentos realizados na célula combustível unitária, mostraram 

maiores valores de densidades de corrente para os materiais bimetálicos quando 

comparados com Pt/C, porém apesar disso Pt/C apresentou melhor seletividade 
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para eletroconversão de etanol a CO2, com valores de eficiência em torno de 56% 

para a concentração de etanol 6,7 mol L-1 na temperatura de 175 ºC. Ao elevar-se a 

temperatura para 200 ºC os autores observaram um aumento na formação de 

metano, acetaldeído e ácido acético, o que acarretou em uma diminuição de CO2, e 

consequentemente em uma redução no número de elétrons efetivos da reação, fato 

que provocou uma perda de performance da célula a combustível unitária. 

Nesse trabalho, observou-se também maior performance eletrocatalítica para 

o catalisador de PtRu/C em comparação com Pt/C em todas as faixas de 

temperaturas, o que foi atribuído a maior formação de acetaldeído. Os autores 

observaram ainda que, ao contrário de Pt/C e PtRu/C, o material Pt3Sn/C apresentou 

um aumento na eficiência para formação de CO2 quando a temperatura foi elevada 

para 200 °C, e além disso mostrou uma baixa formação de metano, fato que 

favoreceu o aumento do número de elétrons efetivos para a ROE. 

Shimada et al. [59] realizaram um estudo em que investigaram a reação de 

oxidação de etanol sobre Pt/C em diferentes temperaturas (235-260 ºC) utilizando 

como eletrólito o ácido sólido condutor protônico CsH2PO4. O estudo mostrou que, 

nesta faixa de temperatura, mesmo tendo sido observada alta seletividade para a 

formação de CO2 (80%), notou-se a ocorrência de vias químicas de decomposição 

por catálise heterogênea, produzindo H2 e CH4. Os autores observaram que a 

oxidação do H2, oriundo da via química, contribuiu para a obtenção de um menor 

onset da reação. No entanto, em Pt, o metano é inerte eletroquimicamente nesta 

faixa de temperatura e, uma vez que seu conteúdo de hidrogênio não é utilizado, 

tem-se baixa eficiência faradaica de aproveitamento do etanol. 

Portanto, com base nessas observações, torna-se necessário a investigação 

de uma faixa ideal de temperatura em que se tenha um aumento da taxa global da 
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reação de oxidação de etanol, com alta cinética de quebra da ligação C-C e de 

oxidação dos intermediários adsorvidos, e ao mesmo tempo, evite rotas de 

decomposição química que diminuem a eficiência faradaica da ROE. Considerando-

se este cenário, a oxidação eletroquímica de etanol em temperaturas no intervalo de 

100-140°C poderia satisfazer tais critérios. 

O Nafion®, que é amplamente utilizado para condições de operação de baixa 

temperatura e alta umidade [26,61–64], exibe alta condutividade de prótons e 

estabilidade térmica e química até 90 ºC. No entanto, a sua utilização para 

operações mais prolongadas, em temperaturas superiores a 100 ou 110 ºC e com 

baixa umidade, não é recomendada devido à deterioração da retenção de água e 

perda de condutividade. Por sua vez, a membrana Aquivion™, formada por um 

ionômero perfluorosulfônico de cadeia lateral curta (Solvay-Solexis), possui alta 

temperatura de transição vítrea e maior cristalinidade do que a membrana de 

Nafion® [65]. 

Recentemente, Siracusano et al. [66] comprovaram que a membrana 

Aquivion™ apresenta um desempenho significativamente melhor em alta 

temperatura, e isso não se deve apenas às boas propriedades químicas, mas 

também devido à estrutura efetiva do polímero, que permite alta sorção de água em 

temperaturas logo acima de 100 ºC, devido à presença de alta densidade de grupos 

sulfónicos, formando alta densidade de “bolsões de água” na membrana [66]. No 

entanto, apesar dessas caracteristicas, não há trabalhos sistemáticos relacionados 

ao estudo da eficiência faradaica da eletro-oxidação de álcoois, em temperaturas 

logo acima de 100 ºC utilizando-se AquivionTM como eletrólito sólido. 
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2 OBJETIVOS 

 

Com base nas considerações apresentadas, o objetivo desse estudo foi 

investigar os efeitos da composição dos eletrocatalisadores e da temperatura na 

eficiência de eletroconversão de etanol para CO2, em eletrocatalisadores formados 

por nanopartículas à base de Pt, Ir, Rh e Sn, em eletrólito ácido na fase líquida 

(H2SO4 - 0,5 e 2,0 mol L-1) e na fase sólida (membrana de Aquivion™, e em alguns 

casos membrana de Nafion®). O objetivo final foi identificar as composições dos 

eletrocatalisadores e as temperaturas de reação que resultam em alta eficiência 

faradaica de eletroconversão de etanol para dióxido de carbono. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Síntese dos eletrocatalisadores 

 

Os eletrocatalisadores foram formados por nanopartículas bi e trimetálicas à 

base de Pt, Ir, Sn e Rh suportados em carbono, representados por Ir/C, Rh/C, 

Sn/Pt/C (1:3), Sn/Ir/C (1:3), Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3), sintetizados com 

20% em massa de metal(is) sobre o suporte, utilizando o método de impregnação, 

adaptado de Sao-Joao et al. [67]. Na síntese utilizada, inicialmente, fez-se a 

solubilização dos precursores metálicos, com quantidades apropriadas de 

H2IrCl6.6H2O, H2PtCl6.6H2O, SnCl2 ou RhCl3.XH2O, em água ultrapura, (sistema 

Milli-Q, Millipore - 18,2 MΩ cm), seguida pela adição de carbono de alta área 

superficial (Vulcan XC-72, Cabot, 250 m2g-1), resultando em uma suspensão. Esta 

suspensão foi mantida por 10 minutos em ultrassom e, logo após, aquecida a 80 ºC 

com agitação para a evaporação do solvente. 

Os pós de carbono impregnados foram submetidos a um tratamento térmico, 

em forno tubular (MAITEC) em atmosfera de argônio a 300 ºC por 1 h, para a total 

eliminação da água e transformação para óxidos metálicos e, em seguida, 

submetidos a um tratamento em atmosfera de H2 a 300 ºC por 3 h, a fim de reduzir 

metais com a consequente formação das nanopartículas. Por fim, as amostras foram 

lavadas e filtradas com água ultrapura, para a retirada de eventuais impurezas, e 

mantidas a 70 ºC na estufa por 24 h. As nanopartículas de Pt/C utilizadas foram 

obtidas comercialmente da E-TEK. 
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3.2 Caracterização dos eletrocatalisadores 

 

3.2.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X 

 

A composição atômica dos eletrocatalisadores foi estimada com o auxílio de 

análises de espectroscopia de energia dispersiva de raios X, energy dispersive 

spectroscopy (X-EDS), em um aparato contendo um microscópio eletrônico de 

varredura Zeiss-Leica/LEO modelo 440 (LEO, UK) acoplado com microanalisador 

Link Analytical (QX-2000). 

 

3.2.2 Difratometria de Raios X 

 

Medidas de difração de raios X (DRX, X-ray Diffraction) foram realizadas a fim 

de obter informações relacionadas com a estrutura, determinação do tamanho médio 

dos cristalitos e dos parâmetros de rede α das nanopartículas. As medidas de DRX 

foram conduzidas em um difratômetro BRUKER modelo D8 ADVANCE (radiação Cu 

Kα). No intuito de investigar os tipos de estruturas cristalinas existentes, os 

difratogramas obtidos foram comparados com os difratogramas padrões (COD – 

Crystallographic Open Database), utilizando o programa DIFFRAC.EVA 3 (Bruker). 

Os difratogramas obtidos foram refinados pelo método de Rietveld com o auxílio do 

programa TOPAS 5 (Bruker). 
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3.2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

O tamanho médio das nanopartículas sintetizadas e sua distribuição sobre o 

suporte de carbono foram investigados por medidas de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), utilizando um microscópio JEOL 2010, JEM2100, com um 

filamento LaB6 e operando com voltagem de aceleração de 200 kV. As amostras 

foram preparadas dispersando-se os eletrocatalisadores em álcool isopropílico. Para 

esses experimentos, uma alíquota da suspensão resultante foi adicionada sobre um 

filme fino de carbono depositado sobre uma grade de Cu e seco em ar por 12 h. As 

imagens de MET foram adquiridas observando-se diferentes áreas no intuito de 

avaliar suas características médias. Os diâmetros das partículas foram estimados a 

partir das imagens de MET utilizando o programa ImageJ. Para a construção dos 

histogramas de distribuição do tamanho das nanopartículas, foram utilizadas no 

mínimo 400 partículas para cada amostra de eletrocatalisador. 

 

3.2.4 Espectroscopia de Absorção de Raios X 

 

Informações das propriedades eletrônicas dos catalisadores foram obtidas 

utilizando-se a técnica de espectroscopia de absorção de raios X in situ (X-ray 

absorption spectroscopy – XAS), na região de XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure). Os experimentos foram realizados na borda L3 da Pt (11564 eV), na linha 

D04-XAFS2 do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS, Brasil), utilizando-se 

uma célula espectroeletroquímica [68] contendo três eletrodos. Uma tela de Pt com 

um orifício no centro, a fim de permitir a passagem do feixe de elétrons, foi utilizado 

como contra-eletrodo, enquanto um eletrodo referência de hidrogênio (ERH) serviu 
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como eletrodo de referência. Os eletrodos de trabalhos foram preparados 

misturando-se os eletrocatalisadores em solução de Nafion® (~ 30% em massa) e 

álcool isopropílico, em seguida os pós das nanopartículas impregnadas foram 

dispersadas em ultrassom por 10 min, e então evaporadas em ar a temperatura 

ambiente. Os pós dos eletrocatalisadores foram prensados a 25 ºC e 3 bar durante 1 

min sobre papel de carbono, resultando em uma camada contendo 6,0 mg de Pt por 

cm2. 

As medidas de XAS foram realizadas em solução de H2SO4 0,5 mol L-1 com o 

eletrodo polarizado em 0,45 versus ERH / V, o potencial foi controlado com o auxílio 

de um potenciostato AUTOLAB PGSTAT 128N. Para a calibração das bordas de 

absorção dos metais foi utilizado uma folha de Pt. As análises dos dados obtidos 

foram realizadas com o auxílio de programas pertencentes ao pacote ATHENA [69], 

seguindo procedimentos descritos na literatura [70]. 

 

3.2.5 Experimentos eletroquímicos 

 

Os experimentos eletroquímicos de voltametria cíclica e cronoamperometria 

foram realizados com o auxílio de um potenciostato AUTOLAB PGSTAT 128N. Os 

experimentos em célula estagnante e em fluxo (com controle do transporte de 

massa), em temperatura ambiente, foram realizados em eletrólito formado por 

soluções de H2SO4 0,5 e 2,0 mol L-1, respectivamente, preparados com reagente de 

alta pureza (Sigma-Aldrich) e água purificada do sistema Milli-Q (Millipore - 18,2 MΩ 

cm), sob temperatura controlada de 25,0 ± 0,1 ºC, utilizando um termostato Hakee-

K20. Um anel de platina “platinizada” serviu como eletrodo auxiliar e um eletrodo 

reversível de hidrogênio (ERH), em ambas as concentrações de H2SO4, foi utilizado 
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como eletrodo de referência. A reação de oxidação de etanol foi estudada em 

eletrodos específicos para o experimento de DEMS (Seção 3.3) em etanol na 

concentração de 0,5 mol L-1. Para os experimentos de stripping de CO, o potencial 

do eletrodo foi polarizado em 0,1 V em eletrólito saturado com CO (obtido com 

borbulhamento de CO por cerca de 10 minutos), seguida pela saturação com N2 por 

um período de 30 minutos a fim de remover todo o CO dissolvido em solução. A 

varredura de potencial foi realizada à uma velocidade de 0,01 V s-1, entre 0,1 e 1,2 V 

[71]. 

 

3.3 Espectrometria de massas eletroquímica diferencial on-line (DEMS on-line) 

 

3.3.1 Célula eletroquímica com eletrólito estagnante 

 

O sistema de espectrometria de massas eletroquímica diferencial on-line 

utilizado é mostrado na Figura 2. O equipamento é formado por duas câmaras (pré-

câmara e câmara principal) evacuadas por duas bombas turbo-moleculares (60.000 

rpm, Pfeiffer), que mantêm uma diferença de pressão de 100 vezes entre as duas 

câmaras (para este trabalho: pré-câmara: 5,0x10-5 mbar; e câmara principal: 7,2x10-7 

mbar). Na câmara principal, é posicionado um seletor quadrupolar (QMA 200 

Pfeiffer), com detector do tipo copo de Faraday e uma multiplicadora de elétrons. O 

controle do quadrupolo e o sinal gerado para cada razão massa/carga (m/z), são 

processados pela unidade eletrônica e sincronizados com o potencial das medidas 

eletroquímicas. 

Nesse sistema, a célula eletroquímica é adaptada para o acoplamento ao 

equipamento de DEMS, para a qual é utilizado um eletrodo poroso que serve como 
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interface entre o alto vácuo do espectrômetro e a célula eletroquímica. Durante os 

ensaios eletroquímicos, as substâncias produzidas na interface pela oxidação do 

álcool são conduzidas inicialmente para uma pré-câmara, onde um excesso das 

espécies geradas é eliminado pelo bombeamento (são eliminadas principalmente 

moléculas de água que é o componente majoritário do eletrólito), e uma pequena 

quantidade entra na câmara principal, na qual está localizado o analisador de 

massas quadrupolar. 

Os eletrodos de trabalho usados nas análises de DEMS on-line foram 

preparados na forma de camada ultrafina pipetando-se 180 μL de uma suspenção 

aquosa do eletrocatalisador, de concentração 2,0 mg mL-1 (2,0 mg de catalisador em 

1,0 mL de água Milli-Q + 50 μL de Nafion® – 5%, Sigma-Aldrich), no eletrodo poroso 

[72]. Para os experimentos deste trabalho, o eletrodo poroso foi formado por uma 

camada de ouro (1,13 cm2 de área), obtida pelo método de Sputter deposition sobre 

uma membrana de Teflon (Gore-Tex®, PTFE – diâmetro de poro de 0,02 μm e 

espessura de 50 μm) com espessura de 50 nm. 

Para o estudo dos gases e produtos voláteis gerados da oxidação 

eletroquímica do etanol, foram monitoradas os sinais de m/z = 22 (CO2 duplamente 

ionizado - CO2
2+), m/z = 29 (acetaldeído - CHO+), e m/z = 44 (acetaldeído, CHO+ + 

CO2
+, CO2) [46,56,73]. Como pode ser observado, o sinal de massa m/z = 44 é 

atribuído tanto ao CO2 [CO2
+], quanto à espécie acetaldeído [CH3CHO+]. Por esse 

motivo, a formação de CO2 e acetaldeído foi seletivamente monitorada pelos sinais 

de m/z 22 e 29, correspondentes a [CO2
2+] e [CHO+], respectivamente [46]. A 

formação de ácido acético por DEMS on-line é comumentemente determinada de 

forma indireta pela formação de acetato de etila, sinal de m/z = 61, porém no 
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presente trabalho e em condições experimentais de temperatura ambiente não pôde 

ser monitorada, devido à baixa volatilidade e permeação na membrana de Teflon. 

 

Figura 2 – Representação esquemática de uma célula eletroquímica acoplada ao 
sistema de DEMS on-line: (1) contra eletrodo, (2) contato do eletrodo de trabalho, (3) 
eletrodo de referência, (4) entrada e saída de gás, (5) eletrodo de trabalho, (a) 
unidade eletrônica de controle do espectrômetro de massas, (b) quadrupolo e 
detector, (c1 e c2) câmara principal e pré-câmara, (d1 e d2) bomba turbomolecular, 
(e) bomba mecânica e (f) conector e válvula do sistema de vácuo. 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A eficiência média (Aq) para a oxidação completa de etanol a CO2 foi 

calculada em modo potenciodinâmico integrando um ciclo voltamétrico completo 

(varredura de potencial no sentido positivo e negativo). Em modo potenciostático, os 

valores de Aq foram determinados a partir da integração das correntes de oxidação 
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de etanol em função do tempo, de acordo com a seguinte equação descrita na 

literatura [42]: 

 

Aq(CO2) = 6Qi / K*22Qf          (7) 

ou 

Ai(CO2) = 6Ii / K*22If           (8) 

 

onde Qi e Ii correspondem, respectivamente, a carga e corrente iônica para a 

formação do fragmento m/z = 22, enquanto que Qf e If representam a carga e 

corrente faradaica, ambas durante a oxidação eletroquímica do etanol, o fator 6 

representa o número de elétrons necessários para a formação de uma molécula de 

CO2 por molécula de etanol, e K*22 é a constante de calibração do DEMS, para cada 

eletrodo, para o fragmento CO2
2+

 (m/z = 22), que foi determinada pelo stripping de 

COads para o modo estagnante em temperatura ambiente. Para o sistema em 

temperatura de 120 ºC o K*22 foi calculado a partir da eletrooxidação de metanol a 

0,1 mol L-1. A constante de calibração do DEMS (K*22) foi estimada pela seguinte 

equação: 

 

K*22 = nQi / Qf          (9) 

ou 

K*22 = nIi / If           (10) 

 

onde Qi e Ii representam, respectivamente, a carga e corrente iônica para o 

fragmento [CO2]2+ (m/z = 22) durante o stripping de COads ou oxidação de metanol 

0,1 mol L-1, e Qi e Ii representam a carga e corrente faradaica, respectivamente. O 
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fator n corresponde ao número de elétrons necessários para a formação de uma 

molécula de CO2 a partir da oxidação de COads, bem como na reação de oxidação 

de metanol a CO2 (Obs.: nestas condições, o metanol sofre eletrooxidação completa 

para CO2 e, portanto, envolve a transferência de 6 elétrons por cada molécula 

formada. Vale destacar que os valores das constantes de calibração utilizando 

metanol foram comparadas com os valores das constantes de experimentos 

adicionais utilizando ácido fórmico, que tem 100% de eficiência de conversão para 

CO2, e os valores foram idênticos em diferentes medidas. É importante destacar que 

foram utilizados valores das constantes de calibração de Ácido Fórmico na 

temperatura de 90 ºC, uma vez que na temperatura de 120 ºC este sofre 

decomposição química formando H2 + CO2, e, portanto, haveria contribuição na 

formação de dióxido de carbono pela via não eletroquímica). Os resultados de 

stripping de CO e oxidação de metanol foram utilizados para o cálculo da constante 

de calibração do DEMS, e para o cálculo de eficiência de CO2 na ROE. O valor de n 

é igual a 2 para o stripping de CO e igual a 6 para a oxidação de metanol. 

 

3.3.2 Célula eletroquímica com eletrólito em fluxo 

 

3.3.2.1 Temperatura Ambiente 

 

Os experimentos em célula com eletrólito em fluxo em temperatura ambiente 

foram realizados nas mesmas condições de temperatura, concentração de etanol e 

massa de catalisador, com exceção da concentração de H2SO4 que foi de 2,0 mol L-

1. A célula eletroquímica utilizada, representada na Figura 3, chamada de DTLFC 
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(Dual Thin Layer Flow Cell) [74] foi composta por um eletrodo de trabalho, formado 

pelo eletrocatalisador depositado em um disco de carbono vítreo, dois contra-

eletrodos de Pt interligados com um modulador de resistência elétrica, um eletrodo 

de referência (ERH), quatro válvulas de três vias, um reservatório para injeção de 

eletrólito suporte e outro para injeção de eletrólito suporte + combustível (etanol – 

0,5 mol L-1), saída para o espectrômetro de massas e recipiente para descarte de 

solução. O fluxo de solução foi realizado com o auxílio de uma bomba de seringa 

(kdScientific Model 100 Series) em uma velocidade de 7,0 µL s-1. 

O sistema de DEMS on-line em fluxo funciona em 3 configurações. Na 

primeira, ilustrada na Figura 3(a), as válvulas são posicionadas de modo a permitir o 

fluxo de etanol + eletrólito até o eletrodo de trabalho (em modo wall-jet). Na segunda 

configuração, mostrada na Figura 3(b), utilizada para a identificação de espécies 

adsorvidas, oriundas da ROE formadas sobre a superfície eletrocatalítica, as 

válvulas são posicionadas de modo que somente o eletrólito suporte flua na célula, 

permitindo, assim, realizar um stripping das espécies adsorvidas durante 

experimentos anteriores da ROE. O terceiro esquema, não mostrado aqui, é 

utilizado somente entre a transição dos experimentos nos esquemas 1 (etanol + 

eletrólito) e 2 (somente eletrólito), com o intuito de remover/substituir o eletrólito 

suporte dentro do luggin do contra eletrodo 1. 
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Figura 3 – Representação do sistema de DEMS on-line em célula de fluxo: (a) 
configuração para o estudo da reação de oxidação de etanol e (b) configuração em 
eletrólito suporte para o stripping das espécies intermediárias adsorvidas. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3.2.2 Diferentes temperaturas 

 

Os experimentos eletroquímicos em diferentes temperaturas também foram 

realizados em fluxo, porém, utilizando-se uma membrana de AquivionTM (120 μm de 
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espessura, peso molecular 870 g/eq) como eletrólito sólido [66] (em alguns casos, 

para comparação, foi utilizada também uma membrana de Nafion®, 115 μm de 

espessura, peso molecular 1100 g/eq). A Figura 4 apresenta um esquema 

simplificado da célula eletroquímica, que é formada por um sanduíche da membrana 

de AquivionTM (ou de Nafion®, em alguns casos) com eletrodos de difusão de gás 

(EDG), nos quais o eletrocatalisador é depositado (Obs.: os eletrodos de difusão de 

gás são mais adequados para reagentes na fase gasosa. Para a mistura etanol + 

água, outro tipo de estrutura poderia ter sido utilizada. No entanto, este tipo de 

estrutura do EDG deve apresentar vantagens para os experimentos em temperatura 

superior a 100 ºC). 

Os eletrodos foram constituídos por um tecido de carbono no qual foram 

depositadas uma camada difusora (EDG) e uma camada catalítica (camada mais 

externa); a tinta da camada catalítica foi composta por 60% em massa de catalisador 

investigado e 40% em massa do ionômero AquivionTM (Solvey-solexis) [65], ou 

Nafion® (Aldrich, 5% em massa) [15,75,76]; a massa dos eletrocatalisadores foi 

estimada de forma a se obter uma carga de 1,0 mg/cm2 de elemento ativo (metal) 

em cada eletrodo [61,62]. Em seguida um par de eletrodos, separados pela 

membrana (sanduiche), formando o MEA (conjunto membrana eletrodos, do inglês 

Membrane Electrode Assembly), foram preparados por prensagem a quente (125 ºC, 

1000 kgf cm-2) por um tempo de 2 minutos. 

O MEA foi então colocado entre duas placas de titânio, desenhadas para a 

entrada e saída dos reagentes e que também serviram como coletores de corrente, 

estas ainda apresentam um compartimento para inserção de um termopar o que 

possibilitou o controle de temperatura; o sistema foi vedado com o auxílio de duas 



39 
 

placas de alumínio, que também têm a função de acomodar aquecedores em forma 

de cartucho [61,62]. 

O funcionamento desse sistema eletroquímico de meia-célula ocorre de forma 

similar à de uma célula eletroquímica convencional, com eletrodo de trabalho, contra 

eletrodo (Pt/C) e eletrodo de referência, que nesse caso foi o eletrodo dinâmico de 

hidrogênio (EDH). Para o EDH, o H2 foi umidificado utilizando-se um compartimento 

contendo água na temperatura de 80 ºC, antes de ser direcionado para o sistema 

eletroquímico de meia-célula. Este procedimento foi realizado a fim de auxiliar na 

reposição de eventuais perdas de água sofridas pelas membranas, e manter o 

equilíbrio estabelecido em cada temperatura. 

Assim como nos experimentos em baixa temperatura, nos testes em 

diferentes temperaturas, foram utilizados uma bomba de seringa, kdScientific Model 

100 Series, para impor um fluxo controlado de 8,3 µL s-1 do reagente no ânodo 

(etanol + água). A Figura 4 também apresenta o esquema utilizado para a detecção 

on-line dos produtos da reação. Nos experimentos realizados, os produtos 

reacionais gerados na ROE, na fase de vapor, foram condensados e, em seguida, 

direcionados para uma célula em fluxo, que por sua vez contém uma membrana de 

Teflon, que permite o interfaceamento com o espectrômetro de massas e a detecção 

das espécies geradas pela reação. Os testes para a investigação do efeito da 

temperatura foram realizados no intervalo de 25 a 140 ºC, sem contrapressão, sendo 

que o fluxo de saída do eletrodo de trabalho foi exposto à pressão atmosférica (ou 

seja, sem pressurização adicional). 
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Figura 4 – Representação esquemática do sistema de meia-célula com membrana 
de Nafion® ou AquivionTM, empregado nos testes eletroquímicos em diferentes 
temperaturas, e acoplado ao sistema de DEMS on-line com célula de detecção de 
camada fina. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos eletrocatalisadores 

 

A Tabela 1 apresenta as composições atômicas dos eletrocatalisadores de 

Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3), Sn/Ir/C (1:3), Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3) 

determinadas por medidas de X-EDS. Os resultados obtidos mostram uma 

composição atômica próxima de 1:3 (Sn:metal ou Sn:metal+metal), indicando assim 

que o método de síntese foi satisfatório no controle das composições atômicas. Os 

eletrocatalisadores de Pt/C comercial, Ir/C e Rh/C apresentaram aproximadamente 

20% em massa de metal sobre o suporte de Carbono. 

Os padrões de difração de raios X para todos os eletrocatalisadores são 

apresentados na Figura 5. Os resultados indicaram 5 picos principais, 

característicos majoritariamente da estrutura cristalina cúbica de face centrada 

pertencentes a Pt, Ir ou Rh, referentes aos planos cristalográficos [111], [200], [220], 

[311] e [222]. Com base nos difratogramas, Figura 5, e com o auxílio do refinamento 

de Rietveld, foi possível identificar a presença de diferentes fases nas estruturas dos 

eletrocatalisadores sintetizados. Também, foram estimados os valores dos 

parâmetros de rede e dos tamanhos médios dos cristalitos de cada fase (Tabela 1). 

Para Sn/Pt/C (1:3) observaram-se picos de difração adicionais, relacionados 

essencialmente com a formação das fases Pt3Sn e PtSn. Para o eletrocatalisador 

Sn/(PtRh)/C (1:3) identificou-se a presença majoritária da fase PtRh, enquanto que 

para Sn/(IrRh)/C (1:3) foi evidenciado uma ligeira contribuição da fase RhSn. 

Ademais, para todos os materiais com estanho, observou-se também a presença de 
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picos de difração associados à fase SnO2, bem como a formação de Sn metálico 

para o eletrocatalisador de Sn/Ir/C (1:3), ambas com baixas intensidades. 

 

Tabela 1 – Razões atômicas estimadas por X-EDS, parâmetros de rede e tamanho 
médio dos cristalitos, estimados por DRX com o auxílio do método de Rietveld, para 
os eletrocatalisadores Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3), Sn/Ir/C (1:3), Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) 
e Sn/(IrRh)/C (1:3). 

Eletrocatalisadores X-EDS -
Composição 
atômica Pt / 
Ir / Rh (%) 

X-EDS - 
Composição 
atômica Sn  

(%) 

DRX – Parâmetro de 
rede (nm) 

DRX – 
Tamanho 
médio do 

cristalito (nm) 

Sn/(IrRh)/C (1:3) 67,2 32,8 0,3868/(Ir) 3,7 

0,3816/(Rh) 8,3 

0,4925/(RhSn) 1,4 

0,4782 e 0,3154c/(SnO2) 1,9 

Sn/(PtRh)/C (1:3) 71,9 28,1 0,3930/(Pt) 3,3 

 0,3872/(PtRh) 8,1 

 0,4737 e 0,3148c/(SnO2) 2,6 

Sn/Ir/C (1:3) 73,7 26,3 0,3847/(Ir) 2,7 

0,5854 e 0,3121c/(Sn) 5,7 

0,4773 e 0,3140c/(SnO2) 5,9 

Sn/Pt/C (1:3) 76,4 23,6 0,3922/(Pt) 10,2 

0,3995/(Pt3Sn) 8,1 

0,4111 e 0,5437c/(PtSn) 6,9 

0,4845 e 0,3087c/(SnO2) 3,4 

Rh/C - - 0,3804/(Rh) 9,5 

Ir/C - - 0,3842/(Ir) 6,4 

Pt/C - - 0,3910/(Pt) 1,6 

c – fase hexagonal    

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5 – Difratogramas de raios X obtidos para os eletrocatalisadores formados 
por (a) Pt/C, (b) Rh/C, (c) Ir/C, (d) Sn/(PtRh)/C (1:3), (e) Sn/Pt/C (1:3), (f) Sn/(IrRh)/C 
(1:3) e (g) Sn/Ir/C (1:3). 
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Fonte: Autoria própria. 
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Apesar da presença de diferentes ligas e fases segregadas de SnO2, 

possivelmente, há um contato próximo dos componentes, como será discutido nos 

experimentos de stripping de CO. Dessa forma, pode-se inferir que os 

eletrocatalisadores de Sn/Pt/C (1:3) e Sn/(PtRh)/C (1:3) são formados, 

essencialmente, por platina e/ou ródio metálicos com grande contribuição das fases 

Pt3Sn, PtSn e PtRh, enquanto os materiais que contém Ir, Sn/Ir/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C 

(1:3), são constituídos por Ir e/ou Rh metálicos com baixo grau de liga, decorados 

com óxidos de estanho. A estrutura inicial, no entanto, sofre alteração in-situ com a 

ciclagem de potencial. Por exemplo, as fases formadas por liga de Pt e Sn, após 

submetidas à polarização em altos potenciais, sofrem eletrooxidação e o SnO2 

formado segrega-se na superfície de forma irreversível, uma vez que a janela de 

potencial utilizada neste trabalho não permite a eletroredução de volta para Sn 

metálico e reinserção do Sn na estrutura da Pt. Assim, a composição inicial passa a 

ser mais importante do que a estrutura existente no material logo após a síntese, 

uma vez que sofre transformações em condições in-situ. 

O tamanho médio dos cristalitos, referentes aos eletrocatalisadores bi e 

trimetálicos, estimados pelo refinamento de Rietveld, Tabela 1, mostraram diferentes 

valores para os materiais em estudo. Os resultados evidenciaram heterogeneidade 

de tamanho de cristalito na composição de cada estrutura, o que, por conseguinte, 

influenciou nas atividades eletrocatalíticas para ROE, mostradas nas próximas 

seções. O aumento no tamanho de cristalito para os eletrocatalisadores investigados 

pode ser atribuído, principalmente, à alta temperatura utilizada na síntese, o que 

induz o crescimento dos cristais. É importante salientar também uma significativa 

variação dos parâmetros rede da Pt para os materiais Sn/Pt/C (1:3) e Sn/(PtRh)/C 

(1:3) (Tabela 1). Maiores valores de parâmetro de rede para as fases Pt3Sn e PtSn, 
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no material Sn/Pt/C (1:3), evidenciam a inserção de átomos de Sn na rede cristalina 

da Pt (expansão da rede), uma vez que o estanho apresenta maior tamanho. Por 

outro lado, o menor valor de parâmetro de rede para a fase PtRh em Sn/(PtRh)/C 

(1:3), indica uma contração da rede cristalina da Pt devido a inserção de átomos de 

Rh, os quais por sua vez possuem menor tamanho. 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) e os 

histogramas da distribuição média do diâmetro das partículas, obtidos para os 

eletrocatalisadores de Ir/C, Rh/C, Sn/Pt/C (1:3), Ir/Pt/C (1:3), Sn/(PtRh)/C (1:3) e 

Sn/(IrRh)/C (1:3), estão apresentados na Figura 6. As imagens obtidas mostram 

uma distribuição uniforme das nanopartículas metálicas sobre o suporte de carbono, 

porém com uma distribuição heterogênea de tamanho. As imagens obtidas para as 

nanopartículas monometálicas de Ir/C e Rh/C, mostradas nas Figuras 6(a) e (b), 

revelam um tamanho médio de partícula de 10,44 nm para o material de Ir/C, e 5,28 

nm para o eletrocatalisador de Rh/C, porém com aglomerados no intervalo de 12-22 

nm. Para as nanopartículas bimetálicas de Sn/Pt/C (1:3) e Sn/Ir/C (1:3), Figuras 6(c) 

e (d), os histogramas revelam um tamanho médio das partículas de 4,54 e 3,06 nm, 

respectivamente, com aglomerados entre o intervalo de 12-20 nm para o material 

Sn/Pt/C (1:3). Para os eletrocatalisadores trimetálicos Sn/(PtRh)/C (1:3) e 

Sn/(IrRh)/C (1:3), Figuras 6(e) e (f), os histogramas mostram um tamanho médio de 

partículas de 4,97 e 5,42 nm, respectivamente, com aglomerados entre 12-16 nm. 

A presença de aglomerados em alguns dos materiais estudados, pode ser 

relacionada ao crescimento induzido pelo tratamento térmico em atmosfera de H2 a 

300 ºC por 3 horas. É importante destacar que há discrepâncias entre os valores de 

tamanho médio de cristalito e de partícula, determinados por DRX e MET. Essa 

diferença pode ser atribuída ao fato de o tamanho de partícula por DRX ter sido 
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calculado considerando os cristalitos de cada fase, enquanto que por MET foi 

estimado a partir de um ou a soma de vários cristalitos (formando uma partícula). 

Portanto, o tamanho de partícula por MET mostra o tamanho das partículas, que são 

formadas por um ou por vários cristalitos e, por isso, os valores do tamanho de 

partícula por DRX e MET em alguns casos não possuem valores iguais ou próximos. 

 

Figura 6 – Imagens de MET e histogramas da distribuição média do diâmetro das 
nanopartículas suportadas em carbono: (a) Ir/C, (b) Rh/C, (c) Sn/Pt/C (1:3), (d) 
Sn/Ir/C (1:3), (e) Sn/(PtRh)/C (1:3) e (f) Sn/(IrRh)/C (1:3). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Dois dos materiais sintetizados, Pt/C e Sn/(PtRh)/C (1:3), foram submetidos a 

medidas de XAS in-situ (na região de XANES, X-ray Absorption Near Edge 

Structure), com o objetivo de verificar se há alterações na estrutura eletrônica da Pt, 

devido à interação com os outros elementos que compõem o eletrocatalisador. A 

Figura 7 apresenta os espectros de XANES in-situ obtidos na borda L3 (11564 eV, 

referente à transição eletrônica 2p2/3 – 5d, [77] [78]) da Pt para os dois materiais, no 

potencial de 0,45 V (potencial de meia-onda de eletrooxidação de etanol na 

varredura anódica). Nota-se que não há diferença significativa entre as magnitudes 

de absorção. Isso indica que as estruturas eletrônicas da Pt nos dois 

eletrocatalisadores são iguais e, portanto, efeitos eletrônicos modificando a força de 

adsorção do reagente ou de intermediários reacionais não terão efeitos significativos 

em eventuais modificações da atividade eletrocatalítica da platina (discutido nas 

próximas seções). 

 

Figura 7 – Espetros na região de XANES in situ na borda L3 da Pt para os 
eletrocatalisadores Pt/C e Sn(PtRh)/C (1:3), no potencial de 0,45 vs. ERH / V em 
eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L-1) e temperatura de 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
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4.2 Experimentos eletroquímicos e de DEMS on-line com eletrólito estagnante 

 

4.2.1 Eletrocatalisadores bimetálicos: Sn/Ir/C (1:3) e Sn/Pt/C (1:3) 

 

A Figura 8(a) mostra as correntes faradaicas de oxidação de CO adsorvido 

(stripping de CO) para os eletrocatalisadores de Sn/Ir/C (1:3) e Sn/Pt/C (1:3), em 

solução de H2SO4 (0,5 mol L-1), à temperatura de 25 ºC, enquanto que as Figuras 

8(b) e (c) apresentam as correntes iônicas para os fragmentos de m/z = 44 (CO2
+) e 

m/z = 22 (CO2
+2), correspondentes à formação de CO2, obtidos por DEMS on-line. 

As curvas para os materiais Pt/C e Ir/C foram incluídos para comparação. Com base 

nesses resultados, evidencia-se um menor potencial de início de reação (0,4 V) para 

a oxidação de CO a CO2 para o eletrocatalisador de Sn/Pt/C (1:3). A oxidação de 

CO em menores potenciais para Sn/Pt/C (1:3), quando comparados com Pt/C, pode 

ser explicada pelo mecanismo bifuncional, onde os átomos de Sn promovem a 

formação de espécies oxigenadas, vinda da quebra da água em baixos potenciais, 

possibilitando o acoplamento CO-O [79]. (Obs.: Apesar do baixo delay, em torno de 

0,1 s, entre os perfis faradaicos e iônicos, decidiu-se utilizar os sinais iônicos para os 

fragmentos de m/z = 44 e 22, medidos por DEMS, para determinar o potencial de 

início da formação de CO2, tendo-se em vista que os sinais de m/z apresentaram 

resultados mais confiáveis que os de correntes faradaicas, uma vez que estes são 

livres de fenômenos de carregamento da dupla camada elétrica). 

Os resultados também mostraram que a adição de estanho no Ir não diminuiu 

o potencial de início para a oxidação do CO adsorvido; pelo contrário, o Sn diminuiu 

a atividade do Ir para esta reação, uma vez que o Ir já consegue ativar (ou quebrar) 

as moléculas de água em potenciais baixos. Logo, é possível que a inserção de Sn 
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prejudique, de alguma forma, o acoplamento CO-O na superfície do Ir ou, ainda, que 

diminua a condutividade elétrica do óxido de irídio, diminuindo a corrente faradaica. 
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Figura 8 – Stripping de CO para os eletrocatalisadores Pt/C, Ir/C, Sn/Ir/C (1:3) e 
Sn/Pt/C (1:3): (a) correntes faradaicas, (b) e (c) correntes iônicas para os sinais de 
m/z = 44 [CO2+] e m/z = 22 [CO2]2+, respectivamente. Potencial de adsorção de CO 
de 0,1 V em eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L-1). Velocidade de varredura de 
0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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A Figura 9(a) mostra as voltametrias cíclicas para a oxidação eletroquímica 

de etanol, eletrocatalisada por Sn/Pt/C (1:3) e Sn/Ir/C (1:3), em solução de H2SO4 

0,5 mol L-1 + etanol 0,5 mol L-1. As curvas obtidas para Pt/C e Ir/C foram incluídas 

para comparação. Os resultados mostram que o potencial de início da ROE em 

Sn/Pt/C (1:3) é próximo de 0,3 V (varredura anódica), sendo, portanto, menor 

quando comparado com Pt/C (0,5 V) [29,42]. Para Sn/Ir/C (1:3), o potencial de início 

da ROE é ainda mais baixo (0,25 V), e deslocado para menores valores de potencial 

em relação ao eletrocatalisador de Ir/C [77]. Para ambos os materiais bimetálicos, 

pode ser observado um máximo de corrente em 0,67 V para Sn/Pt/C (1:3) e 0,73 V 

para Sn/Ir/C (1:3), ocorrendo, em seguida, uma diminuição da corrente, fato que é 

atribuído à competição entre a readsorção do etanol e a formação de espécies 

oxigenadas, as quais são originadas da eletrooxidação das moléculas de água na 

superfície eletrocatalítica [42]. Ao longo da varredura de potencial na direção 

negativa, a reação permanece inibida antes da eletroredução de espécies Metal-O 

(Metal = Pt ou Ir), em 0,85 V e, em seguida, aumenta rapidamente devido a 

liberação dos sítios ativos do metal (Pt ou Ir), possibilitando a adsorção de etanol 

[42]. 

As Figuras 9(b), (c) e (d) mostram os sinais de corrente iônica de detecção 

dos produtos da eletrooxidação de etanol obtidos durante os experimentos de DEMS 

on-line, associados com as voltametrias cíclicas da Figura 9(a). A formação de CO2 

foi monitorada pelo sinal de m/z = 22, Figura 9(c), que representa o sinal iônico 

duplamente ionizado [CO2]2+. A formação de acetaldeído foi medida pelo sinal de 

m/z = 29, Figura 9(d), que corresponde ao fragmento [CHO]+ [42], enquanto que o 

fragmento de m/z = 44, Figura 9(b), corresponde à formação de CO2 e de 

acetaldeído (CO2, CO2
+ + acetaldeído, CH3CHO+). Com base nos resultados, 
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observa-se que o potencial de início para a formação de CO2 (m/z = 22, CO2
2+) para 

o material Sn/Pt/C (1:3), ocorre em um potencial inferior (0,4 V) quando comparado 

com Sn/Ir/C (1:3), atingindo valores máximos de corrente em 0,65 e 0,88 V, 

respectivamente. 

Para todos os casos, observa-se que a formação de CO2 (m/z = 22, CO2
2+) 

define um pico, com menor sobrepotencial para Sn/Pt/C (1:3) (0,4 V), e 

posteriormente para Pt/C, Ir/C e Sn/Ir/C (1:3), que é seguido por uma queda da 

corrente devido a formação de alto grau de cobertura por Metal-O. Além disso, o 

potencial de início da ROE e a magnitude dos sinais de m/z para o CO2, seguem a 

mesma tendência daquela observada nas medidas de stripping de CO, o que indica 

uma tendência semelhante para a cobertura de CO, quando esta é proveniente da 

adsorção dissociativa de etanol. Assim, os sítios de adsorção de CO (a partir de CO 

dissolvido) ou a formação de CO (a partir da quebra de ligação C-C do etanol) 

seguem a mesma ordem de atividade. Como discutido em trabalhos anteriores, esse 

comportamento indica que a formação de CO2, durante a varredura potencial na 

direção positiva, está relacionada à oxidação de espécies intermediárias adsorvidas, 

tais como CO e CHx (stripping oxidativo), formados a partir da quebra da ligação C-C 

em baixos potenciais. 

A ausência de CO2 na varredura de potencial negativa indica que a quebra da 

ligação C-C não ocorre em altos potenciais (alto grau de cobertura por espécies 

oxigenadas oriundas da eletrooxidação da água). Além disso, com base em um 

trabalho da literatura [42], é sugerido que, em baixos potenciais, o fator determinante 

é a oxidação de COads, enquanto que em altos potenciais é a quebra da ligação C-C 

(formação de COads). Esse fato, explica a formação de CO2 na varredura de 
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potencial positiva, e sua ausência na varredura de potencial negativa para ambos os 

materiais. 

 

Figura 9 – Curvas de voltametria cíclica obtidas nos experimentos de DEMS on-line, 
em eletrólito estagnante, para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 mol L-1, sobre 
os eletrocatalisadores de Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3) e Sn/Ir/C (1:3): (a) correntes 
faradaicas, (b), (c) e (d) correntes iônicas referentes aos fragmentos de 
massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, CO2
2+) 

e m/z = 29 (acetaldeído, CHO+). Velocidade de varredura de 0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Ao observar a Figura 9(d), nota-se que o início da formação de acetaldeído 

(m/z = 29) para ambos os materiais bimetálicos, coincide com o início da corrente 
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faradaica para a oxidação de etanol, Figura 9(a), indicando assim que a formação 

de acetaldeído (m/z = 29), é a principal espécie que contribui para o perfil de 

corrente faradaica em baixos potenciais. Para altas concentrações de etanol (0,5 

mol L-1) nota-se ainda uma similaridade entre os fragmentos de m/z = 44 e 29. Esse 

fato sugere uma maior formação de acetaldeído (CH3CHO+) em relação a CO2 

(CO2
+). Portanto, o acetaldeído é a contribuição majoritária do perfil referente a 

m/z = 44, Figura 9(b). 

Experimentos potenciostáticos para a oxidação eletroquímica de etanol, na 

concentração de 0,5 mol L-1, foram realizados sobre os eletrocatalisadores de 

Sn/Pt/C (1:3) e Sn/Ir/C (1:3) nos potenciais 0,3; 0,5; 0,6 e 0,8 V, ao longo de 2400 s 

e a 25 ºC. As curvas para os materiais Pt/C e Ir/C foram incluídas como 

comparação. As correntes faradaicas, apresentadas na Figura 10(a), mostram uma 

tendência similar àquelas obtidas nos experimentos potenciodinâmicos, Figura 9(a), 

onde Sn/Pt/C (1:3) apresenta valores de densidades de correntes maiores que 

Sn/Ir/C (1:3), em todos os potenciais acima de 0,3 V. As Figuras 10(b), (c) e (d) 

apresentam os sinais iônicos dos fragmentos de m/z = 22, 29 e 44. A partir desses 

resultados, é possível notar que a formação de acetaldeído é maior que a de CO2 

em ambos os materiais. Para a formação de CO2, Figura 10(c), nota-se somente um 

pico de formação nos instantes iniciais em que o potencial permanece polarizado em 

0,5 (em maior intensidade); 0,6 e 0,8 V para Sn/Pt/C (1:3), enquanto que para 

Sn/Ir/C (1:3) este pico ocorre somente em 0,8 V. Após o pico de m/z = 22, as 

correntes iônicas decaem para zero em função do tempo, mostrando forte 

desativação para a formação de CO2. 

Os sinais de m/z = 29 e 44 das Figuras 10(b) e (d) mostram que as correntes 

faradaicas da ROE, Figura 10(a), também estão relacionadas, na maior parte, à 
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formação de acetaldeído. Um fato interessante é que as correntes faradaicas, bem 

como as correntes iônicas de detecção dos produtos da ROE, sofrem diminuição em 

função do tempo (mesmo para a formação de acetaldeído). Este ponto será 

discutido nas próximas seções. 

 

Figura 10 – Curvas de cronoamperometria obtidas nos experimentos de DEMS on-
line, para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 ml L-1, sobre os eletrocatalisadores 
Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3) e Sn/Ir/C (1:3): (a) correntes faradaicas, (b), (c) e (d) 
correntes iônicas referentes aos fragmentos de massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + 
acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, CO2

2+) e m/z = 29 (acetaldeído, CHO+), a 
25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
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4.2.2 Eletrocatalisadores trimetálicos: Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3) 

 

Medidas de DEMS on-line também foram realizadas com o objetivo de 

investigar o efeito da modificação com Rh nos eletrocatalisadores bimetálicos, sobre 

a distribuição dos produtos reacionais gerados na ROE. A Figura 11(a) mostra as 

correntes faradaicas da oxidação de COads (stripping de CO) sobre os materiais 

Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3), e as Figuras 11(b) e (c) apresentam os 

valores das correntes iônicas para os sinais de m/z = 44 e 22, correspondentes à 

formação de CO2. As curvas para o material Rh/C foram inseridas como 

comparação. Diante desses resultados, observa-se um menor potencial de início 

(0,4 V) para a reação de oxidação de CO sobre o material Sn/(PtRh)/C (1:3), devido 

à atuação do Sn na formação de espécies oxigenadas adsorvidas, necessárias para 

o acoplamento CO-O [52]. Assim como visto nos resultados de stripping de CO nos 

materiais bimetálicos, o eletrocatalisador Sn/(IrRh)/C (1:3) apresenta a menor 

atividade eletrocatalítica, o que pode ser associado com a diminuição da 

condutividade elétrica ou da atividade do Ir devido a presença dos óxidos de Sn na 

superfície (o Ir já possui óxidos superficiais em baixos potenciais). 
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Figura 11 – Stripping de CO para os eletrocatalisadores Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e 
Sn/(IrRh)/C (1:3): (a) correntes faradaicas, (b) e (c) correntes iônicas para os sinais 
de m/z = 44 [CO2+] e m/z = 22 [CO2]2+, respectivamente. Potencial de adsorção de 
CO de 0,1 V em eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L-1). Velocidade de varredura de 
0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 12(a) apresenta as correntes faradaicas obtidas durante os 

experimentos de DEMS on-line para a oxidação eletroquímica de etanol a 0,5 mol L-

1, em Sn/(PtRh)/C (1:3), Sn/(IrRh)/C (1:3) e Rh/C. Diante dos resultados, nota-se que 

no domínio entre 0,1 e 0,4 V a ROE parece ser inibida ou tem baixa taxa global para 

os três materiais. O potencial de início da ROE para o eletrocatalisador Sn/(PtRh)/C 

(1:3) é menor quando comparado com Sn/(IrRh)/C (1:3) e Rh/C, apresentando um 

máximo de corrente em 0,85 V, além de uma diminuição de corrente em maiores 

potenciais (competição com a água) [42]. 

As correntes iônicas de detecção dos produtos mostram que, principalmente 

para Rh/C e Sn/(IrRh)/C (1:3), os sinais de m/z = 44 têm perfil semelhante ao sinal 

de m/z = 22 e diferente do perfil das curvas para m/z = 29. Isso evidencia maior 

relação entre as razões de formação de CO2 e de acetaldeído em relação aos 

materiais previamente apresentados (os resultados quantitativos serão mostrados 

abaixo). Na Figura 12(c) observa-se que o onset para a formação de CO2 para o 

material trimetálico Sn/(PtRh)/C (1:3) é em torno de 0,5 V, enquanto que nos outros 

catalisadores ocorre próximo a 0,6 V, com valores máximos de corrente em 0,73; 

0,75 e 0,82 V para Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3), respectivamente. Em 

seguida, da mesma forma observada anteriormente, ocorre uma queda devido à 

formação de altas coberturas por óxidos metálicos [42]. 
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Figura 12 – Curvas de voltametria cíclica obtidas nos experimentos de DEMS on-
line, em eletrólito estagnante, para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 mol L-1, 
sobre os eletrocatalisadores de Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3): 
(a) correntes faradaicas, (b), (c) e (d) correntes iônicas referentes aos fragmentos de 
massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, CO2
2+) 

e m/z = 29 (acetaldeído, CHO+). Velocidade de varredura de 0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria 

 

As curvas dos experimentos potenciostáticos obtidas em 0,3; 0,5; 0,6 e 0,8 V, 

estão mostradas na Figura 13. Nota-se que o perfil das correntes faradaicas, Figura 

13(a), seguem a mesma tendência dos experimentos em modo potenciodinâmico, 

sendo que, em todos os potencias acima de 0,3 V, o material Sn/(PtRh)/C (1:3) 

apresenta valores de densidades de correntes superiores. Os sinais iônicos para os 
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fragmentos de m/z = 22, 29 e 44, mostrados nas Figuras 13(b), (c) e (d), 

evidenciam uma maior formação de acetaldeído em relação a CO2. 

 

Figura 13 – Curvas de cronoamperometria obtidas nos experimentos de DEMS on-
line, para a oxidação eletroquímica de etanol 0,5 mol L-1, sobre os 
eletrocatalisadores Rh/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3): (a) correntes 
faradaicas, (b), (c) e (d) correntes iônicas referentes aos fragmentos de 
massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, CO2
2+) 

e m/z = 29 (acetaldeído, CHO+), a 25 ºC. 

0 600 1200 1800 2400

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0 600 1200 1800 2400

0

1

2

3

4

5

0 600 1200 1800 2400

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0 600 1200 1800 2400

0

1

2

3

0,8 V

0,6 V

0,5 V

(a)

C
o

rr
e

n
te

 F
a

ra
d

a
ic

a
 /
 m

A
.c

m
-2

t / s

 Rh/C

 Sn/(PtRh)/C (1:3)

 Sn/(IrRh)/C (1:3)

0,3 V

C
o

rr
e

n
te

 I
ô

n
ic

a
 N

o
rm

a
li

z
a

d
a

t / s

m/z = 44 (b)

C
o

rr
e

n
te

 I
ô

n
ic

a
 N

o
rm

a
li
z
a

d
a

t / s

m/z = 22 (c)

C
o

rr
e

n
te

 I
ô

n
ic

a
 N

o
rm

a
li
z
a

d
a

t / s 

m/z = 29 (d)

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ademais, para todos os eletrocatalisadores, os sinais de CO2 (m/z = 22), 

Figura 13(c), apresentam picos nos primeiros instantes dos saltos potenciostáticos, 
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mas decrescem para aproximadamente zero em poucos segundos. Portanto, 

mesmo com a modificação com Rh, as curvas cronoamperométricas evidenciam alta 

ineficiência faradaica para eletrooxidação de etanol para CO2, em temperatura 

ambiente. 

Aparentemente, valores mensuráveis de eficiência faradaica são obtidos 

somente em condição potenciodinâmica, como visto nos resultados de DEMS on-

line das Figuras 9 e 12. Com o objetivo de comparar a eficiência média para a 

formação de CO2 dos materiais estudados, foram realizados cálculos da eficiência 

de CO2 em um ciclo voltamétrico completo, utilizando a calibração do DEMS com 

CO (descrito na seção 3.3.1). A Tabela 2 apresenta os resultados da eficiência 

média para formação de CO2 para todos os eletrocatalisadores. Os resultados 

obtidos evidenciam baixos valores de eficiência para os materiais bimetálicos 

Sn/Pt/C (1:3) (4,8%) e Sn/Ir/C (1:3) (7,2%). Por outro lado, Rh/C e os materiais 

modificados com Rh mostraram um aumento significativo na eficiência com valores 

de 25,4% para Rh/C, 13,6% para Sn/(PtRh)/C (1:3) e 22,8% para Sn/(IrRh)/C (1:3). 

Um ponto interessante foi a maior eficiência faradaica obtida para Ir/C (16,1%) em 

relação à Pt/C (3,8%). Isso indica maior atividade do Ir/C para a dessorção oxidativa 

de intermediários da ROE, formados a partir da adsorção dissociativa do etanol, 

quando o potencial é excursionado para valores abaixo de 0,35 V. Esse fato deve 

estar associado à habilidade do Ir em ativar a molécula da água, em potenciais 

menores do que a Pt, facilitando assim o acoplamento CO-O. 

Vale ressaltar que os resultados de eficiência para formação de CO2 obtidos 

neste trabalho, apresentaram valores superiores aos valores da literatura para 

materiais à base de Pt [42,46]. Este fato é atribuído à configuração do eletrólito em 

célula estagnante e, também, à alta carga de eletrocatalisador utilizada no eletrodo 
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de trabalho. Para os dois casos, a eficiência de formação de CO2 é influenciada pelo 

tempo de permanência dos produtos nas proximidades do eletrodo ou no interior da 

camada catalítica, que permite fenômenos de readsorção e oxidação adicional, 

aumentando a conversão para CO2 [57]. Essa conversão é mais pronunciada para 

baixas concentrações de etanol, visto que o transporte de massa leva à falta de 

etanol na interface, facilitando assim que esses produtos se readsorvam e 

continuem sendo oxidados. Quando a concentração é aumentada, como observado 

nesse estudo, esse fenômeno vai sendo minimizado, uma vez que a interface é 

gradualmente alimentada por etanol, o que leva a produzir grandes quantidades de 

produtos solúveis, ou seja, ao invés desses produtos se readsorverem e oxidarem 

formando CO2, eles irão competir com o etanol, provocando uma perda na formação 

de CO2. 

A eficiência faradaica para a reação de eletrooxidação de etanol a CO2 

também foi calculada por experimentos em modo potenciostático. Porém, como as 

correntes iônicas da relação m/z = 22 rapidamente diminuía para valores muito 

próximos de zero, os resultados apresentaram valores abaixo de 1%, para todos os 

eletrocatalisadores. 

Portanto, diante desses resultados, conclui-se que mesmo com a modificação 

dos eletrocatalisadores bimetálicos com Rh, a reação tem baixa eficiência (ou 

eficiência nula) devido à incapacidade da eletrooxidação de etanol bulk (o CO2 é 

somente formado a partir do stripping oxidativo de intermediários formados quando o 

potencial é excursionado abaixo de 0,35 V, onde se tem a quebra da ligação 

carbono-carbono; esta ligação não é quebrada em alto potenciais, onde se tem alto 

recobrimento por óxidos metálicos). Em adição a este problema, os resultados 
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potenciostáticos mostram forte desativação, mesmo para a formação de acetaldeído, 

principalmente para os eletrocatalisadores que contém Sn. 

 

Tabela 2 – Eficiência média para a formação de CO2 durante um ciclo voltamétrico 
completo para os eletrocatalisadores Pt/C, Ir/C, Sn/Pt/C (1:3), Sn/Ir/C (1:3), Rh/C, 
Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/(IrRh)/C (1:3), na concentração de etanol de 0,5 mol L-1 em 
solução de H2SO4 0,5 mol L-1 a 25 ºC (os valores das constantes K22 foram incluídos 
para comparação). 

Eletrocatalisadores Aq(CO2) K22 

Sn/(IrRh)/C (1:3) 22,8% 3,95 x 10-10 
Sn/(PtRh)/C (1:3) 13,6% 5,81 x 10-10 

Rh/C 25,4% 4,13 x 10-9 
Sn/Ir/C (1:3) 7,2% 3,80 x 10-9 
Sn/Pt/C (1:3) 4,8% 4,35 x 10-9 

Ir/C 16,1% 4,36 x 10-9 
Pt/C 3,8% 2,73 x 10-9 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 Identificação de espécies adsorvidas por DEMS on-line com eletrólito em 

fluxo e testes de reativação 

 

Como mostrado anteriormente, nos estudos potenciostáticos em eletrólito 

estagnante, há uma forte desativação da superfície catalítica durante os diferentes 

intervalos de polarização. Considerando-se as condições em que os experimentos 

foram realizados, destaca-se duas possíveis explicações para essa desativação: (i) 

relacionada com a falta de etanol na interface catalítica devido ao fato de não haver 

controle do transporte de massa e; (ii) associada ao envenenamento da superfície 

catalítica por espécies intermediárias de reação adsorvidas no eletrocatalisador. 

Assim, diante desse cenário, no intuito de entender a desativação da superfície 

catalítica durante a ROE, experimentos foram realizados utilizando-se uma célula 



64 
 

com configuração de eletrólito em fluxo com controle do transporte de massa, a qual 

foi acoplada ao sistema de DEMS on-line. Nas Figuras 14(a) e (b) são 

apresentados os resultados de DEMS on-line em fluxo das correntes faradaicas em 

função do potencial, e as correntes iônicas (em função do tempo) para os sinais de 

m/z = 15, 22, 29 e 44 obtidas para o 1o e para o 10o ciclo voltamétrico, para a 

eletrooxidação de etanol (0,5 mol L-1 + H2SO4 2,0 mol L-1) no eletrocatalisador de 

Sn/(PtRh)/C (1:3). Os resultados mostram forte desativação do eletrocatalisador em 

função do tempo, fato que é evidente ao observar o decréscimo da corrente 

faradaica e da corrente iônica, para todos os fragmentos entre o 1º ciclo (linha preta) 

e o 10° ciclo (linha azul). 
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Figura 14 – Curvas de voltametria cíclica obtidas para o eletrocatalisador 
Sn/(PtRh)/C (1:3), durante o experimento de DEMS on-line em célula de fluxo, 
aplicando consecutivos ciclos de potencial no intervalo de 0,1-0,8 V em etanol 0,5 
mol L-1: (a) correntes faradaicas, (b) correntes iônicas referente aos fragmentos de 
massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, CO2
2+), 

m/z = 29 (acetaldeído, CHO+) e m/z = 15 (acetaldeído e metano). Velocidade de 
varredura de 0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
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A desativação observada não está relacionada com a falta de etanol na 

interface, uma vez que o fluxo de alimentação, com magnitude suficiente para não 

se ter limitação por transporte de massa (7,0 µL s-1; determinado previamente), foi 

mantido constante. Portanto, a fim de investigar a hipótese relacionada com o 

envenenamento da superfície por espécies intermediárias adsorvidas, o etanol foi 

purgado com um fluxo formado somente pelo eletrólito suporte (H2SO4 2,0 mol L-1), 

seguido por experimentos de voltametria cíclica até potenciais elevados (0,1 a 1,4 

V), ou seja, fez-se o stripping de adsorbatos da ROE. 

A Figura 15(a) mostra as correntes faradaicas das voltametrias cíclicas 

obtidas durante os experimentos eletroquímicos de DEMS para o stripping dos 

fragmentos adsorvidos para o eletrocatalisador de Sn/(PtRh)/C (1:3), enquanto que a 

Figura 15(b) apresenta as correntes iônicas (em função do tempo), para os 

fragmentos de m/z = 44 (CO2, CO2
+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z = 22 (CO2, 

CO2
2+) e m/z = 29 (acetaldeído, CHO+) e m/z = 15 (acetaldeído e metano). 

Os resultados obtidos mostram uma pequena diferença de corrente faradaica, 

Figura 15(a), entre o perfil do ciclo 1 (linha preta) e do ciclo 2 (linha laranja), fato que 

evidencia a existência de resíduos adsorvidos na superfície catalítica oriundos da 

ROE. Na Figura 15(b), nota-se a ausência do sinal de m/z = 29, referente ao 

acetaldeído, mostrando que não há etanol adsorvido que não reagiu. No entanto, já 

no primeiro ciclo voltamétrico, observa-se a formação de metano em baixos 

potenciais, fato que indica a existência de espécies do tipo CHx (o metano é 

originado da eletroredução, ou hidrogenação, dos CHx adsorvidos). Ademais, nota-

se o sinal de m/z = 44, evidenciando a formação de CO2 em altos potenciais. Isso 

mostra a presença de fragmentos do tipo COads (e de CHx, também evidenciado na 

varredura para potenciais baixos), confirmando que, nestas condições, a ineficiência 
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da eletrooxidação dos intermediários reacionais oriundo do mecanismo-C1, é a 

causa da desativação dos eletrocatalisadores [32,34]. 

 

Figura 15 – Curvas de voltametria cíclica obtidas para o eletrocatalisador 
Sn/(PtRh)/C (1:3), durante experimento de DEMS on-line em célula de fluxo, 
aplicando consecutivos ciclos de potencial no intervalo de 0,1-1,4 V em eletrólito 
suporte (H2SO4 2,0 mol L-1): (a) correntes faradaicas, (b) correntes iônicas referentes 
aos fragmentos de massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+), m/z 
= 22 (CO2, CO2

2+), m/z = 29 (acetaldeído, CHO+) e m/z = 15 (acetaldeído e metano). 
Velocidade de varredura de 0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Considerando estes fatos, foram realizados experimentos intercalados de 

voltametria, em célula de fluxo, com etanol 0,5 mol L-1 + H2SO4 2,0 mol L-1, afim de 

avaliar a atividade catalítica do eletrocatalisador Sn/(PtRh)/C (1:3) antes e após o 

envenenamento da superfície por espécies CO e CHx adsorvidas; ou seja, avaliar se 

há a possibilidade de reativação. A Figura 16(a) mostra as voltametrias cíclicas 

obtidas durante os experimentos eletroquímicos para a ROE, antes do 

envenenamento e após a reativação da superfície catalítica, enquanto a Figura 

16(b) apresenta os sinais iônicos de m/z = 44 (CO2, CO2
+ + acetaldeído, CH3CHO+) 

em ambas as condições experimentais, obtidos por DEMS on-line. 

De acordo com os resultados apresentados, é possível observar uma 

similaridade tanto nos perfis de corrente faradaica, Figura 16(a), quanto nos sinais 

iônicos para m/z = 44, Figura 16(b), evidenciando assim que a atividade do 

eletrocatalisador pode ser totalmente reestabelecida após o procedimento de 

stripping dos adsorbatos. Portanto, esse fato sugere que a desativação da superfície 

catalítica não tem processos paralelos de perda/dissolução da camada catalítica, ao 

longo das ciclagens de potencial e dos intervalos de polarização. Estes resultados 

mostram que, nestas condições, estes eletrocatalisadores podem ser aplicados em 

reformadores eletroquímicos de etanol, em que se tem a variação contínua dos 

potenciais eletroquímicos dos terminais do ânodo e do cátodo, o que evita, assim, a 

perda da atividade do dispositivo. 
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Figura 16 – (a) Correntes faradaicas e (b) correntes iônicas dos fragmentos de 
massa/carga: m/z = 44 (CO2, CO2

+ + acetaldeído, CH3CHO+) obtidos por DEMS on-
line em célula de fluxo, para o eletrocatalisador Sn/(PtRh)/C (1:3), durante a 
eletrooxidação de etanol 0,5 mol L-1 no intervalo de potencial de 0,1 a 0,8 V, antes 
do envenenamento e após a reativação da superfície catalítica. Velocidade de 
varredura de 0,01 V s-1, a 25 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

4.5 Estudo por DEMS on-line do efeito da temperatura utilizando AquivionTM 

como eletrólito 

 

Experimentos eletroquímicos em meia-células eletroquímicas, utilizando a 

membrana de AquivionTM como eletrólito sólido, em diferentes temperaturas, foram 

realizados no intuito de investigar o efeito da temperatura na eficiência faradaica da 

reação de eletrooxidação de etanol para CO2, e na estabilidade dos 

eletrocatalisadores sintetizados durante a ROE. Os eletrocatalisadores utilizados 
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foram os formados por Pt, Sn e Rh, uma vez que a combinação entre Pt e Sn 

resultou nas maiores densidades de corrente, e a adição de Rh resultou nos maiores 

valores de eficiência faradaica para a formação de CO2. Testes preliminares foram 

realizados utilizando o eletrólito polimérico de Nafion®, o qual apresenta uma maior 

base de dados de experimentos e compreensão do seu comportamento, para uma 

avaliação prévia do sistema da célula com eletrólito sólido. 

As curvas potenciodinâmicas e potenciostáticas obtidas para Pt/C e 

Sn/(PtRh)/C (1:3), em diferentes concentrações de etanol (0,01; 0,1; 0,5 e 1,0 mol L-

1), e a 100 ºC estão apresentadas na Figura 17. É possível observar um efeito 

promotor da temperatura no potencial de início da ROE para Pt/C e Sn/(PtRh)/C 

(1:3), quando comparado com os resultados em baixa temperatura, Figuras 9(a) e 

12(a). Além disso, nota-se um efeito positivo da adição dos outros metais com a Pt 

(possivelmente devido ao Sn), como mostrado por Delpeuch et al. [55], uma vez que 

os potenciais de início da reação para o eletrocatalisador Sn/(PtRh)/C (1:3) foram 

deslocados para menores valores de potencial, como observado nas Figuras 17(a), 

(d), (g) e (j). As correntes cronoamperométricas realizadas no potencial de 0,5 V ao 

longo de 600 s a 100 ºC, representadas nas Figuras 17(b), (e), (h) e (l), foram 

maiores para Sn/(PtRh)/C (1:3), quando comparado com Pt/C em todas as 

concentrações de etanol, exceto 0,01 mol L-1 onde esses valores são praticamente 

iguais. 

Com base nos sinais iônicos de m/z = 22, referentes ao CO2, em todas as 

concentrações de etanol, apresentados nas Figuras 17(c), (f), (i) e (m), é possível 

observar elevada estabilidade para formação de CO2 em baixa concentração de 

etanol (0,01 mol L-1) em ambas as superfícies estudadas. Porém, a medida que a 

concentração de etanol é aumentada, nota-se um aumento na desativação para a 
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formação de CO2, como mostrado por Rao et al. [56], fato que deve estar 

relacionado com o aumento do número de espécies intermediárias adsorvidas. Este 

efeito é mais pronunciado para o material trimetálico, uma vez que este possui sítios 

de Rh, os quais também atuam como sítios de adsorção dissociativa do etanol, 

sendo, portanto, mais facilmente envenenado principalmente em altas 

concentrações de etanol (0,5 e 1,0 mol L-1), Figuras 17(i) e (m). A tendência 

observada nas correntes faradaicas e correntes iônicas da Figura 17, são similares 

às obtidas em meia-células eletroquímicas utilizadas em trabalhos prévios [55,56] e, 

portanto, o sistema de meia-célula eletroquímica com eletrólito sólido, acoplada com 

o sistema de DEMS on-line, utilizada neste trabalho, fornece resultados 

experimentalmente confiáveis. 
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Figura 17 – Correntes faradaicas obtidas por voltametria cíclica (a), (d), (g) e (j) e 
cronoamperometria durante 600 segundos de polarização em 0,5 V (b), (e), (h) e (l), 
e correntes iônicas em modo potenciostático (0,5 V) para os fragmentos de 
massa/carga: m/z = 22 (CO2, CO2

2+) (c), (f), (i) e (m), obtidas para os 
eletrocatalisadores Pt/C e Sn/(PtRh)/C (1:3), durante os experimentos de DEMS on-
line, em meia-célula com membrana de Nafion®, em etanol 0,01; 0,1; 0,5 e 1,0 mol L-

1. Velocidade de varredura de 0,01 V s-1, a 100 ºC. 
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Um estudo comparativo, utilizando as membranas de Nafion® e AquivionTM, foi 

conduzido com o intuito de investigar a estabilidade e a atividade eletrocatalítica 

durante a ROE, por um período maior e em regime potenciostático. As curvas de 

cronoamperometrias obtidas na temperatura de 120 ºC ao longo de 5 h são 

mostradas na Figura 18 (ambos os testes foram realizados nas mesmas condições 

experimentais de fluxo de etanol e massa de Pt/C). As curvas mostram ligeira queda 

de corrente tanto para Nafion® quanto para AquivionTM. Porém, apesar do 

decréscimo e de ambas as membranas apresentarem inclinações similares, o 

AquivionTM apresentou melhor desempenho frente a ROE em comparação a 

membrana de Nafion®, tendo em vista os maiores valores de corrente faradaica 

obtidos em todo o domínio de tempo investigado. 

O melhor desempenho da membrana de AquivionTM em relação ao Nafion® é 

explicado pelo trabalho de Siracusano et al. [66], no qual os autores compararam a 

performance da membrana AquivionTM E87-12S em relação a membrana de Nafion® 

N115, frente ao processo de eletrólise da água, utilizando nanopartículas de Pt e 

IrO2. Os autores observaram menores valores de queda ôhmica, crossover e uma 

maior atividade eletrocatalítica em condições de eletrólise para a membrana de 

AquivionTM E87-12S, em relação à membrana de Nafion® N115. Os autores 

associaram este fenômeno às diferentes características químicas e estruturais como, 

por exemplo, a alta cristalinidade, elevada temperatura de transição vítrea e baixo 

peso molecular para a membrana AquivionTM E87-12S, onde as duas primeiras 

propriedades produzem melhores propriedades mecânicas, enquanto que a terceira 

promove maior condutividade e sorção de água, o que favorece uma melhor relação 

de aproveitamento catalisador/eletrólito e maior disponibilidade de água como fonte 
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de oxigênio na interface com o eletrocatalisador, gerando, consequentemente, 

melhor atividade eletrocatalítica. 

 

Figura 18 – Correntes faradaicas obtidas em modo potenciostático (0,5 V - 5 h) 
durante a ROE, utilizando Pt/C como eletrocatalisador e membranas de Nafion® e 
AquivionTM como eletrólito, em etanol 0,5 mol L-1 a 120 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
 

Com base nessas observações, experimentos eletroquímicos adicionais 

foram realizados no intuito de avaliar se a desativação da Pt/C foi a causa da queda 

de corrente faradaica ao longo das medidas potenciostáticas. A Figura 19 apresenta 

duas polarizações para ROE na temperatura de 120 ºC usando a membrana de 

AquivionTM. No primeiro caso (linha preta) o eletrodo foi polarizado em 0,5 V durante 

2 h sob fluxo de etanol 0,5 mol L-1, e, em seguida, foram realizados 10 ciclos 

consecutivos de 0,1 a 1,2 V em H2O a fim de remover eventuais espécies adsorvidas 



75 
 

na superfície de Pt. Após as ciclagens de potencial em água pura, realizou-se a 

segunda polarização, nas mesmas condições (linha vermelha). De acordo com as 

curvas obtidas, nota-se que o segundo intervalo de polarização retoma as mesmas 

correntes faradaicas obtidas na primeira polarização. Estes resultados indicam dois 

pontos importantes: (i) o aumento da temperatura até 120 ºC, mesmo com certa 

perda de água (devido à não pressurização do sistema), a quantidade de água 

remanescente devido ao equilíbrio estabelecido é suficiente para conduzir um 

aumento da taxa global da reação e; (ii) o fato da corrente faradaica retomar ao valor 

inicial após o procedimento de ciclagem em água, depois do experimento de 

polarização a 0,5 V por 5 h, mostra que a queda de corrente não é associada com a 

perda contínua de água ao longo das 5h. 

 

Figura 19 – Correntes faradaicas obtidas em modo potenciostático (0,5 V) durante a 
ROE, usando a membrana AquivionTM e Pt/C, em dois consecutivos intervalos de 
polarização, em etanol 0,5 mol L-1 a 120 ºC. 
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Os resultados dos experimentos para a ROE no intervalo de temperatura 

entre 25 e 140 ºC utilizando Pt/C, etanol a 0,5 mol L-1 e AquivionTM como eletrólito 

estão apresentados na Figura 20. É possível observar uma maior desativação em 

25 ºC (sinal multiplicado por 20), assim como visto nos estudos apresentados em 

eletrólito líquido e em temperatura ambiente, Figuras 10(a) e 13(a). Nota-se que, até 

100 ºC, há uma queda mais acentuada da corrente faradaica e com uma leve 

diminuição da inclinação de 90 para 100 ºC. Quando a temperatura é elevada para 

120 ºC as curvas cronoamperométricas passam a ter um decréscimo ainda menos 

acentuado (mais estável); quando a temperatura é aumentada para 140 ºC a curva 

adota uma inclinação ligeiramente menor do que a de 120 ºC, mas com corrente 

faradaica menor em todo o domínio de tempo investigado. A diminuição da queda de 

corrente pode ter relação com a soma de dois fatores: (i) aumento da eficiência de 

alimentação e/ou aumento da difusão do reagente, na superfície do eletrocatalisador 

recoberto pelo filme fino de AquivionTM da camada catalítica, devido à total 

transformação da mistura etanol + água da fase líquida para a fase gasosa acima de 

100 ºC e; (ii) diminuição do envenenamento por intermediários da ROE, devido à 

maior taxa de eletrooxidação de espécies intermediárias adsorvidas. 
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Figura 20 – Correntes faradaicas obtidas em modo potenciostático (0,5 V - 600 s) 
durante a ROE, utilizando a membrana AquivionTM e Pt/C, em etanol 0,5 mol L-1 e 
diferentes temperaturas (25, 90, 100, 120 e 140 ºC). 
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Fonte: Autoria própria. 
 

A Figura 21 apresenta os perfis voltamétricos obtidos para a reação de 

oxidação de etanol nas temperaturas de 90 e 120 ºC no domínio de potencial de 0,1 

a 0,8 V, utilizando os eletrocatalisadores de Pt/C, Sn/Pt/C (1:3), Rh/C e Sn/(PtRh)/C 

(1:3), membrana de AquivionTM e com etanol a 0,5 mol L-1. Observa-se um 

deslocamento do potencial de início da ROE para menores valores de potencial, 

quando comparado com os testes em temperatura ambiente, Figuras 9(a) e 12(a). 

Além disso, nota-se que o potencial de início para a oxidação de etanol é 

ligeiramente menor para a temperatura de 120 ºC em comparação com 90 ºC. Essa 

variação no potencial de início é ainda mais evidente para o material de Rh/C, uma 

vez que a elevação da temperatura promoveu uma significativa diminuição do 

potencial de início da reação, de 0,45 V em 90 ºC para 0,34 V em 120 ºC. Portanto, 
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o aumento de temperatura caracteriza-se como um parâmetro significativo para 

acelerar a cinética da ROE. 

 

Figura 21 – (a), (b), (c) e (d) Correntes faradaicas obtidas em modo 
potenciodinâmico durante a ROE, utilizando a membrana AquivionTM e 
eletrocatalisadores de Pt/C, Sn/Pt/C (1:3), Rh/C e Sn/(PtRh)/C (1:3), em etanol 0.5 
mol L-1 a 120 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 22(a) apresenta as correntes faradaicas e iônicas obtidas durante os 

experimentos de DEMS on-line para a reação de eletrooxidação de etanol em modo 

potenciostático (0,5 V), utilizando Pt/C, Sn/Pt/C (1:3), Rh/C e Sn/(PtRh)/C (1:3) e a 
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membrana de AquivionTM nas temperaturas de 90 e 120 ºC. De acordo com esses 

resultados, observa-se que, para todos os eletrocatalisadores, as correntes são 

muito mais estáveis em 120 ºC do que em 90 ºC, assim como observado para os 

testes com Pt/C. 

As curvas potenciostáticas também mostram que os eletrocatalisadores de 

Sn/Pt/C (1:3) e Sn/(PtRh)/C (1:3) apresentam maiores atividades eletrocatalíticas 

frente a ROE em comparação com Pt/C e Rh/C, uma vez que estes materiais 

mostraram os maiores valores de correntes faradaicas. No entanto, apesar das 

maiores correntes faradaicas, os eletrocatalisadores com Sn apresentam a maior 

taxa de desativação, sendo Rh/C e Pt/C muito mais estáveis. Ainda, os resultados 

mostram que os sinais iônicos de CO2 para Rh/C e PtC, Figura 22(b), 

permaneceram mais estáveis durante toda a polarização em 120 ºC, diferentemente 

dos valores à temperatura ambiente. Ademais, é possível observar que o incremento 

da temperatura de 25 para 120 ºC foi muito mais significativo para Rh/C. Isso porque 

suas correntes faradaicas para a ROE, que eram muito menores do que as de Pt/C, 

passam a ter valores comparáveis a 120 ºC. 

Os experimentos de DEMS on-line foram utilizados para obter dados 

quantitativos das atividades eletrocatalíticas. As eficiências faradaicas para a 

formação de CO2 foram calculados utilizando as constantes de calibração do DEMS, 

determinadas de acordo com os procedimentos descritos na seção 3.3.2.2. Os 

valores obtidos, apresentados na Tabela 3, mostram a seguinte ordem de eficiência 

faradaica para eletroconversão de etanol a CO2: Rh/C (54,0%) > Pt/C (44,1%) > 

Sn/(PtRh)/C (1:3) (22,7%) > Sn/Pt/C (1:3) (13,1%). Estes resultados evidenciam um 

expressivo efeito da temperatura na eficiência faradaica para a formação de CO2. 

Aqui, destaca-se que estes valores foram obtidos em condições potenciostáticas, o 
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que os torna ainda mais expressivos (eletrooxidação de etanol bulk e não somente 

stripping oxidativo, como visto nas medidas potenciodinâmicas. Vale ressaltar que 

os resultados de eficiência para CO2 em temperatura ambiente foram abaixo de 1%, 

ou mesmo indeterminadas devido à baixa corrente iônica de formação de CO2 

medida no espectrômetro de massas). Assim, o maior incremento de corrente 

faradaica observado para o Rh/C se deve à sua alta eficiência faradaica para a 

formação de CO2, ou seja, devido à sua eletrocatálise da ROE por um caminho 

envolvendo maior média de número de elétrons por molécula de etanol. 

 



81 
 

Figura 22 – (a) Correntes faradaicas e (b) sinais iônicos de CO2 obtidos em modo 
potenciostático durante a ROE, utilizando a membrana de AquivionTM e 
eletrocatalisadores de Pt/C, Sn/Pt/C (1:3), Rh/C e Sn/(PtRh)/C (1:3), em etanol 0,5 
mol L-1 a 120 ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 



82 
 

Tabela 3 – Eficiência média para a formação de CO2 em modo potenciostático 
(0,5 V - 600 s), durante a eletrooxidação de etanol 0,5 mol L-1 sobre os 
eletrocatalisadores de Pt/C, Sn/Pt/C (1:3), Rh/C e Sn/(PtRh)/C (1:3) na temperatura 
de 120 ºC (valor da constante K22 = 2,9 x 10-10). 

Eletrocatalisadores Aq(CO2) 

Sn/(PtRh)/C (1:3) 22,7% 

Rh/C 54,0% 

Sn/Pt/C (1:3) 13,1% 

Pt/C 44,1% 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O aumento da eficiência de eletroconversão de etanol em CO2 quando a 

temperatura é aumentada de 25 para 120 ºC está, possivelmente, relacionada com 

dois principais fatos: (i) maior facilidade da ativação da quebra da ligação carbono-

carbono e; (ii) maior turnover global de reação devido à mais rápida cinética de 

eletrooxidação de intermediários adsorvidos, associado à maior facilidade de 

dessorção (induzida pela temperatura), e maior facilidade para a ativação da água 

permitindo um rápido acoplamento com intermediários reacionais: CO-OH ou CHx-

OH. 

A mais alta eficiência faradaica obtida para Rh/C está, provavelmente, 

associada com suas características intrínsecas de estrutura eletrônica e geométrica 

(ou reatividade), que conduz a adsorção do etanol com simultânea desidrogenação 

do grupo OH e do grupo metila, de acordo com previsões teórico-experimentais 

eletroquímicos [51] e resultados em ultra-alto vácuo [82,83]. Essa desidrogenação 

leva à adsorção do intermediário através dos átomos de oxigênio e do átomo de 

carbono do grupo metila desidrogenado, formando uma espécie oxametacíclica      

(–CH2CH2O–, oxametallacycle; ou seja, adsorção por dois átomos), para a qual a 

ligação carbono-carbono pode ser quebrada mais facilmente, quando comparado 
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com os casos em que as espécies intermediárias com dois carbonos são adsorvidas 

por somente um átomo. Em 120 ºC, os passos de desidrogenação, quebra da 

ligação carbono–carbono e ativação da água, com consequente adição de oxigênio 

nos intermediários adsorvidos, são acelerados em relação à temperatura ambiente e 

explicam o aumento significativo de eficiência faradaica para a eletrooxidação de 

etanol para CO2. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos em temperatura ambiente evidenciaram melhores 

atividades eletrocatalíticas para a ROE nos materiais contendo estanho. Porém, em 

modo potenciodinâmico, o material Rh/C apresentou a maior eficiência faradaica 

para a eletroconversão de etanol a CO2 (25,4%). No entanto, estudos adicionais em 

modo potenciostático mostraram valores de eficiências para a eletrooxidação de 

etanol a CO2 de aproximadamente zero, para todos os eletrocatalisadores em 

estudo, o que foi atribuído ao envenenamento das superfícies catalíticas por 

espécies CO e CHx adsorvidas. Estudos do efeito da temperatura evidenciaram um 

aumento significativo da atividade eletrocatalítica, bem como uma diminuição 

considerável da desativação dos eletrocatalisadores nos experimentos da ROE 

acima de 100 ºC, com um máximo de corrente faradaica em 120 ºC. Um estudo 

comparativo, conduzido nessa temperatura evidenciou melhor desempenho da 

membrana de AquivionTM em relação à membrana de Nafion®, fato que foi associado 

à maior retenção de água neste eletrólito, devido a presença de cadeias laterais 

curtas, as quais permitem maior densidade de grupos sulfônicos. Medidas de DEMS 

on-line para a reação de eletrooxidação de etanol em modo potenciostático, 

mostraram um aumento significativo dos valores de eficiências para a formação de 

CO2 de 25 para 120 ºC. Os valores aumentaram de aproximadamente zero em 25 ºC 

para 54,0; 44,1; 22,7 e 13,1% para Rh/C, Pt/C, Sn/(PtRh)/C (1:3) e Sn/Pt/C (1:3), 

respectivamente, em 120 ºC. O aumento da eficiência faradaica para reação de 

eletrooxidação de etanol a CO2 com a elevação da temperatura (120 ºC) foi, 

portanto, mais significativo para o eletrocatalisador de Rh/C. Esse fato foi atribuído a 

capacidade desse metal de realizar a desidrogenação do grupo metila, fato que 
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induz a formação de uma espécie adsorvida do tipo –CH2CH2O– (oxametallacycle, 

ou seja, adsorção por dois átomos; pelo átomo de oxigênio e pelo átomo de carbono 

do grupo metila). Em 120 ºC esta etapa reacional parece ser muito mais rápida do 

que em temperatura ambiente, e isto faz com que a taxa reacional global e a 

eficiência faradaica para formação de CO2 seja significativamente maior. 
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