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RESUMO 

 

As células a combustível do tipo PEM (Próton Exchange Membrane) alimentadas 

diretamente por hidrogênio são consideradas as mais promissoras para a geração de energia 

elétrica, entretanto o uso de hidrogênio como combustível nestas células apresenta ainda 

alguns inconvenientes operacionais e de infra-estrutura, o que dificulta o seu uso. Assim, nos 

últimos anos, uma célula a combustível que utiliza um álcool diretamente como combustível 

(DAFC - Direct Alcohol Fuel Cell) tem despertado bastante interesse, particularmente aquelas 

que são alimentadas pelos combustíveis metanol ou etanol, pois apresentam várias vantagens, 

como por exemplo, a não necessidade de estocar hidrogênio ou gerá-lo através da reforma de 

hidrocarbonetos.Porém, células que utilizam diretamente metanol como combustível, 

apresentam correntes relativamente baixas e a oxidação completa do etanol é dificultado pela 

quebra da ligação C–C e também há a formação de intermediários fortemente adsorvidos no 

eletrocatalisador de platina, como o monóxido de carbono (COads), resultando em baixos 

potenciais operacionais na célula.Para minimizar o efeito causado pelos “venenos” catalíticos 

faz-se necessária a adição de outros metais na composição do eletrodo de Pt. Tais metais 

devem atuar na reação fornecendo sítios para a adsorção de espécies que contenham oxigênio 

(OH ou H2O), em potenciais inferiores ao potencial de adsorção de OH na Pt.Este trabalho 

apresenta estudos da reação de eletro-oxidação destes álcoois, nos meios ácido e alcalino, 

sobre os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C, utilizando o método da redução via 

feixe de elétrons. Os eletrocatalisadores PtAuBi/C foram preparados com diferentes 

composições atômicas a fim de se avaliar o efeito da adição de bismuto. Os experimentos 

foram caracterizados por voltametria cíclica e cronoamperometria, utilizando a técnica do 

eletrodo de camada fina porosa, obtendo informações em relação às atividades dos 

catalisadores, perfis eletroquímicos e suas estabilidades em relação ao tempo de operação. Os 

eletrodepósitos foram examinados usando análise de energia dispersiva de raios-X (EDX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) a fim de determinar a composição de fases, o 

tamanho e a distribuição das nanopartículas metálicas no suporte. Os resultados 

eletroquímicos mostraram para oxidação eletroquímica de metanol, no meio alcalino, que o 

catalisador de PtAu/C apresentou melhor atividade eletrocatalítica e, no meio ácido, o 

catalisador Pt/C foi mais efetivo com relação às demais formulações preparadas e os 

eletrocatalisadores PtAuBi/C apresentaram-se pouco efetivos.  No caso da oxidação do etanol, 

os dados eletroquímicos mostraram que, no meio ácido os catalisadores PtAu e Pt/C possuem 



  

comportamentos similares e os catalisadores PtAuBi/C demonstram baixa atividade. No meio 

alcalino, o sistema PtAuBi/C obteve melhor desempenho em relação aos demais catalisadores, 

obtendo maiores valores de correntes à baixos potenciais. 

 

Palavras chaves: PEMFC, feixe de elétrons, eletrodo, Pt/C, PtAuBi/C, PtAu/C, eletro-

oxidação metanol e etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell powered directly by hydrogen are 

considered the most promising for the generation of electricity, however the use of hydrogen 

as fuel in these cells also presents some drawbacks and operational infrastructure, which 

hinders its use. Thus, in recent years, a fuel cell which uses an alcohol directly as a fuel 

(DAFC - Direct Alcohol Fuel Cell) has attracted considerable interest, particularly those that 

are powered by fuels methanol or ethanol, they present several advantages, such as not need 

to store hydrogen or generate it through reform of hydrocarbons. However, cells that use 

methanol directly as fuel, have relatively low current and complete oxidation of ethanol is 

hampered by the cleavage of C-C and there is also the formation of intermediate strongly 

adsorbed on the platinum electrocatalyst, such as carbon monoxide (COads), resulting in low 

operational potential in cell. To reduce the effect caused by the "poisons" catalyst is needed 

the addition of other metals in the composition of Pt electrode. Such, metals should act on the 

reaction providing sites for adsorption of species containing oxygen (OH or H2O) in potential 

below for adsorption of OH in Pt.In this work studies the reaction of electro-oxidation of this 

alcohols in acid medium and alkaline on the electrocatalysts Pt / C, PtAu / C and PtAuBi / C, 

using the method of reduction electron beam. The electrocatalysts PtAuBi / C were prepared 

with different compositions to evaluate the effect of addition of bismuth. The materials were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and 

cyclic voltammetry (CV). The electro-oxidation of methanol and ethanol were studied by 

cyclic voltammetry and chronoamperometry at room temperature.  The results showed for 

electrochemical oxidation of methanol in alkaline medium, the catalyst PtAu / C showed 

better electrocatalytic activity and, in the acidic medium, the catalyst Pt / C was more 

effective in relation to other formulations prepared and electrocatalysts PtAuBi / C were 

ineffective. In ethanol oxidation, the results showed that, in acidic medium, catalysts PtAu 



  

and Pt / C have similar behaviors and catalysts PtAuBi / C show low activity. In alkaline 

medium, the system PtAuBi / C performed better than the other catalysts, obtaining higher 

values of current at low potentials. 

 

Keywords: PEMFC, electron beam irradiation, Pt/C, PtAuBi/C, PtAu/C, methanol and 

ethanol electro-oxidation, alkaline and acid medium 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda crescente de energia, aliada ao crescente esgotamento de fontes energéticas 

não renováveis e aos problemas ambientais ocasionados pela queima dos combustíveis 

fósseis, fez com que, nas últimas décadas, se intensificasse a busca por fontes energéticas 

renováveis e de baixo impacto ambiental, que estejam de acordo com a necessidade da 

manutenção dos recursos naturais [1].Essa busca também é parte do custo cada vez mais alto 

da extração de combustíveis fósseis e pela demanda cada vez maior por energia em 

equipamentos eletrônicos, nesta era da informática.  

Neste âmbito, uma das alternativas mais promissoras que tem surgido do para aplicação 

como fonte de energia elétrica em sistemas estacionários, portáteis e móveis (veículos) são as 

células a combustível, particularmente aquelas que são alimentadas pelos combustíveis: 

hidrogênio, metanol, ou etanol. 

Sendo dispositivos que convertem a energia química de um combustível em energia 

elétrica, essa conversão ocorre de uma forma direta, e por esse motivo oferece a oportunidade 

de um aproveitamento mais efetivo da energia, quando comparados aos sistemas térmicos 

convencionais que operam de forma indireta. 

As células a combustível apresentam inúmeras vantagens, em relação à tecnologia 

convencional, sobretudo no que diz respeito à questão ambiental. Algumas das vantagens são 

ausências de ruído e de partes móveis, baixa emissão de poluentes, resposta rápida a 

flutuações de demanda, baixo custo de manutenção, integração de ciclos de cogeração e 

obtenção de créditos de carbono. 

Em contraposição às inúmeras vantagens que incentivam pesquisas na área de células a 

combustível, o custo elevado aparece como grande inconveniente a retardar sua expansão. 

Todavia, esta superioridade de custo está regredindo à medida que novas tecnologias – tanto 

na construção e desenvolvimentos de novos materiais, quanto na obtenção e armazenamento 

de combustível – vêm sendo desenvolvidas. 

Na célula, o combustível é continuamente oxidado em um dos eletrodos, o ânodo, 

enquanto o oxigênio (por exemplo, do ar) é reduzido no outro eletrodo, o cátodo. A reação se 

completa com a circulação dos elétrons no circuito externo, os quais realizam o trabalho 

elétrico.  
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Atualmente, o combustível que tem apresentado maior interesse prático é o hidrogênio, 

devido á sua flexibilidade de obtenção, mas, o seu uso é dificultado por apresentar alguns 

inconvenientes operacionais e de infra-estrutura [2].  

Assim, cresce o interesse no uso de álcoois diretamente como combustíveis, pois estes 

apresentam vantagens, como a não necessidade de estocar hidrogênio ou gerá-lo através da 

reforma de hidrocarbonetos [3].Porém, células que utilizam diretamente metanol como 

combustível, apresentam correntes relativamente baixas e, a oxidação completa do etanol é 

dificultada pela quebra da ligação C–C e a formação de produtos intermediários. 

Dentre os diversos tipos de células, a do tipo PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell), células a combustível de baixa temperatura de operação, que utilizam membrana 

polimérica como eletrólito, são as mais promissoras como alternativa para motores de 

combustão interna [4].  

Com a introdução da membrana polimérica de Nafion® como eletrólito, obteve-se o 

sucesso em relação ao desempenho em longo prazo, pois esta apresenta domínios hidrofílicos 

e hidrofóbicos, onde a cadeia principal, cuja composição é semelhante ao PTFE ou Teflon®, 

possui organização parcialmente cristalina, estabilidade morfológica, e maior resistência 

química [5].  

Recentemente, com o surgimento das membranas alcalinas, as quais podem conduzir 

íons hidróxido (OH-), os estudos em meio alcalino têm recebido uma atenção cada vez maior.  

A vantagem mais significativa associada à mudança na membrana de eletrólito ácido 

para básico é que a cinética de ambas as reações anódicas e catódicas em meio alcalino 

tornam-se mais rápidas do que em meio ácido, consequentemente, relações entre diferentes 

componentes podem ser formuladas se os fatores responsáveis pelas propriedades 

eletrocatalíticas forem identificados [6].Contudo, devido às limitações em relação à 

temperatura, impostas pelo polímero da membrana e pela necessidade de hidratação, esta 

célula a combustível funciona para temperaturas usualmente inferiores a 100º C. 

Sabe-se que um aumento da temperatura de operação da célula de 80 °C (praticado 

atualmente) para aproximadamente 200°C diminuiria consideravelmente os problemas 

cinéticos nos eletrodos presentes na oxidação direta do metanol. Por outro lado, a 200 ºC não 

se pode mais utilizar a membrana Nafion® como eletrólito, pois ela secaria e perderia sua 

condutividade iônica [5].  
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Sendo assim, as baixas velocidades de reação são compensadas pela utilização de 

eletrocatalisadores e eletrodos mais eficientes. Dentre os conceitos difundidos pela 

eletrocatálise, a dependência da taxa de reação eletródica em função da natureza e estrutura do 

eletrocatalisador se faz ímpar.  

Nota-se que, geralmente, fatores geométricos, morfológicos e eletrônicos governam 

estas reações. A melhor combinação destes fatores resulta em maiores densidades de corrente 

para um dado potencial.Tem-se realizado pesquisas com o intuito de encontrar novos 

materiais que apresentem maior atividade catalítica [9].  

As pesquisas com estes tipos de células estão sendo desenvolvidas em diversas fases, as 

quais envolvem : (i) estudos básicos de desenvolvimento e aprimoramento dos eletrodos de 

difusão gasosa; (ii) estudo do balanço de água na membrana polimérica; (iii) desenhos dos 

distribuidores de gases (“flow field”) que é importante para operação em altas densidades de 

corrente; (d) o desempenho dos módulos operacionais com potência da ordem de 1-200 kW. 

Embora a tecnologia de células a combustível não esteja ainda completamente 

estabelecida, verifica-se que a sua implementação no mercado não deve demorar, pois já está 

assegurada em nichos onde os fatores como meio ambiente e confiabilidade são 

preponderantes. Além disso, este energético pode, num médio prazo, dependendo de seu 

desenvolvimento tecnológico, representar um papel importante no cenário mundial de 

energia. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Células a combustível, uma fonte energética promissora 

As células a combustíveis são células galvânicas nas quais a energia de Gibbs de uma 

reação química é transformada em energia elétrica (por meio da geração de uma corrente). 

O conceito de células a combustível existe há mais de 150 anos, é atribuída a William 

Grove, que observando durante seus experimentos sobre eletrólise de água, imaginou como 

seria o processo inverso, ou seja, reagir hidrogênio com oxigênio para gerar eletricidade; o 

termo célula a combustível surgiu em 1839, criado por Ludwig Mond e Charles Langer.  

De maneira geral, as células a combustível são classificadas de acordo com o tipo de 

eletrólito utilizado, temperatura de operação e espécie iônica transportada no eletrólito. 
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Existem diferentes tipos de células a combustível sendo que as mais promissoras são baseadas 

em: i) eletrólitos poliméricos ou membrana trocadora de prótons (PEM – Proton Exchange 

Membrane), que operam em baixas temperaturas (<100°C) e transportam íons H+; e ii) 

eletrólitos sólidos cerâmicos (SOFC - Solid Oxide Fuel Cell), que operam em altas 

temperaturas (>500 °C) e transportam íons O2-. 

As células de eletrólito polimérico (PEMFC) são atualmente vislumbradas para 

aplicações estacionárias, veiculares e portáteis. Possuem como eletrólito membranas para a 

troca de íons (polímeros) que são excelentes condutores iônicos [5].  

Esse tipo de célula deve operar abaixo das condições extremas para que a água não 

evapore mais rápido do que é produzida, pois a membrana deve ficar hidratada. A 

temperatura de operação baixa dificulta o controle térmico, especialmente em densidades de 

correntes altas e também dificulta o uso do calor rejeitado para cogeração. 

Com a tecnologia atual, o único combustível que proporciona correntes de interesse 

prático é o hidrogênio, além de ser não-tóxico, não-poluente, possuir alta densidade de 

energia por unidade de massa, disponibilidade, flexibilidade de produção e versatilidade de 

utilização [6]. 

Mas a compressão, o armazenamento e a distribuição do hidrogênio requerem 

tecnologias relativamente sofisticadas e de custo elevado, o que dificulta o uso deste 

combustível, particularmente em certas aplicações que seriam de grande impacto.  

Devido a esta constatação, têm surgido esforços significativos para desenvolver células 

a combustível que possam operar diretamente com combustíveis líquidos, as (Direct Alcohol 

Fuel Cell) ou DAFC, conhecidas como DMFC (Direct Methanol FuelCell) para células PEM 

alimentadas diretamente por metanol e DEFC (Direct Ethanol Fuel Cell) células tipo PEM 

alimentadas diretamente por etanol [8].    

Neste sentido, o combustível que atualmente apresenta resultados encorajadores para ser 

utilizado diretamente é o metanol e esforços estão sendo feitos para viabilizar o uso direto do 

etanol, sendo este último de grande interesse para o Brasil.  

As diferentes tecnologias de célula a combustível têm basicamente o mesmo princípio. 

São compostas por dois eletrodos porosos: o ânodo (terminal negativo) e o cátodo (terminal 

positivo), separados por um eletrólito (material impermeável que permite movimento aos íons 

positivos – prótons - entre os eletrodos).  
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Os eletrodos são expostos a um fluxo de gás (ou líquido) para suprir os reagentes (o 

combustível e  o oxidante). O hidrogênio gasoso (o combustível) penetra através da estrutura 

porosa do anodo, difunde-se no eletrólito e reage nos sítios ativos da superfície do eletrodo, 

liberando elétrons e formando prótons (H+). 

Os elétrons liberados na oxidação do hidrogênio chegam ao cátodo por meio do circuito 

elétrico e ali participam da reação de redução do oxigênio. Os prótons formados no ânodo são 

transportados ao catodo pelo eletrólito, onde reagem formando o produto da reação global, a 

água,conforme mostra a Figura 1: 

 

 

Figura 1 Esquema simplificado de funcionamento de uma célula ácida. 

 

A conversão de energia química em energia elétrica dentro de uma célula a combustível 

ocorre como mostrado na reação global da Figura 1, que, se realizada sob condições 

reversíveis, tem sua energia livre (∆G) parcialmente convertida em energia elétrica. Esta 

energia livre é relacionada ao potencial da célula pela equação               ∆G = -nFEr, onde Er é 

o potencial reversível ou potencial reversível da célula, n é o número de elétrons envolvidos 

na reação e F é a constante de Faraday.  

Os dados termodinâmicos para uma célula a combustível que opere com hidrogênio e 

oxigênio gasosos, a 1 atm e 25ºC são: 

∆Gº= -237,13 kJ mol-1                                                                             (1)  

∆Hº= -285,83 kJ mol-1                                                                             (2) 
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n= 2, ∆n= -1,5                                                                                          (3)  

Erº=1,229V                                                                                              (4)  

0.84rE m V
T C






 


                                                                                   (5)  

0.45
log

rE mV
P





                                                                                 (6)  

0.83i
G
H




 


                                                                                      (7)  

Por não serem máquinas térmicas, ou seja, sujeitas ao ciclo de Carnot as células a 

combustível podem alcançar rendimentos altos. 

Os materiais utilizados dependem do tipo de célula. Na atualidade, as células a 

combustível que operam a baixas temperaturas, geralmente, utilizam anodos e catodos nos 

quais o material ativo é a base de Pt na forma de nanopartículas ancoradas sobre carbono [8]. 

 Purificação do combustível é necessário para os tipos de células que utilizam Pt, porque 

neste caso, o anodo é facilmente envenenado por CO, substâncias sulfurosas e halogênios. 

As reações que ocorrem sobre a superfície da platina são processos eletrocatalíticos e 

envolvem espécies adsorvidas. Esta classe de reações é amplamente estudada em nível macro e 

microscópico, principalmente no que diz respeito à determinação de espécies adsorvidas e 

correlação entre o processo de adsorção e a estrutura superficial do eletrodo.  

Assim, é necessário conhecer os aspectos estruturais do eletrodo em nível atômico, uma vez 

que a adsorção, assim como outros fenômenos eletroquímicos, depende do tipo de distribuição de 

átomos na superfície [10,11], entre outros fatores, como a orientação cristalográfica que 

determina o empacotamento atômico superficial do eletrodo [12]. 

Desta forma, tem-se trabalhado em nível fundamental, com superfícies monocristalinas 

devido às mesmas apresentarem distribuição superficial de átomos altamente ordenada [13]. 

Esta propriedade é de grande importância em estudos eletroquímicos, já que permite 

estabelecer uma estreita relação entre a estrutura superficial do eletrodo e suas propriedades 

eletródicas [10,14].  
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2.2 Polarização e sobrepotencial 

A avaliação do desempenho de uma célula a combustível se faz geralmente pelo estudo 

de sua curva de polarização que relaciona o potencial da célula com a densidade de corrente. 

Para células com hidrogênio e oxigênio, com o sistema operando em baixas correntes, dever-

se-ia um potencial próximo ao potencial reversível da reação global que é de 1,23V (nas 

condições padrão) [16].  

Na prática este valor não é atingido, visto que no catalisador a reação tem uma 

velocidade finita produzindo perdas por ativação (principalmente do cátodo). À medida que se 

aumenta a exigência de corrente, começa a prevalecer uma perda devido à resistência ôhmica 

da célula e aos processos difusivos. 

 Finalmente em regiões de correntes elevadas, os gases não conseguem atingir 

rapidamente o catalisador e o potencial cai rapidamente, ficando o processo controlado pelo 

transporte de massa [15]. 

O sobrepotencial (η) total de uma célula galvânica pode ser compreendido como uma 

somatória das contribuições de diversos sobrepotencias individuais, cada um relacionando a 

um fenômeno físico-químico, ou seja, a polarização por ativação (ηA) que reflete uma 

limitação imposta, pois as velocidades das reações eletródicas são finitas. Um 

eletrocatalisador incorporado à estrutura do eletrodo desempenha um papel fundamental no 

aumento das velocidades das reações e conseqüentemente, na minimização dos 

sobrepotenciais de ativação; a polarização por queda ôhmica (ηH) que resulta de existência de 

resistências elétricas no interior das células [16]. 

 As contribuições principais da polarização por queda ôhmica são devidas aos 

eletrólitos, eletrodos e contatos elétricos. Na prática, para manter a polarização ôhmica 

pequena, os eletrodos delgados são construídos para possuírem alta condutividade eletrônica 

(em geral, grafite impregnado com um catalisador é empregado). 

 Por outro lado, o compartimento do eletrólito que separa os eletrodos é desenhado de 

forma a manter uma distância mínima entre eles; e a por transferência de massa (ηC) resulta 

do esgotamento do gás reagente na interface eletrodo/eletrólito. Isto acontece por causa do 

consumo do gás reagente através da reação eletródica, responsável pelo fornecimento dos 

elétrons durante a operação do sistema – problema agravado pela baixa solubilidade dos 

gases.  
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Na Figura 2 é mostrado esquematicamente as características da curva de polarização, 

potencial versus corrente de uma célula a combustível. 

 

 

Figura 2 Desenho esquemático da curva de polarização de E vs. I de uma célula a 

combustível mostrando as principais perdas de potencial. 

 

Os eletrodos devem possuir elevada área interfacial e serem porosos para garantir o 

acesso fácil e contínuo dos reagentes gasosos. Esse tipo de polarização é representado pelas 

Equações Fundamentais da Cinética de Difusão [15,76]. 

 

2.3 Eletrocatalisadores 

Historicamente, o termo “eletrocatálise” foi usado pela primeira vez por Gurbb, em 

1963, em um estudo de células a combustível. Entretanto, a primeira interpretação da 

eletrocatálise foi feita por Horiuti e Polanyi conforme Bockris e Minevski [17], que pode ser 

definido como a aceleração de uma reação de eletrodo por uma substância que não é 

consumida na reação global e que essa substância cataliticamente ativa é, geralmente, a 

superfície do eletrodo. 
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Define-se portanto, como eletrocatalisador a substância responsável pela aceleração de 

uma reação com, no mínimo, uma etapa eletroquímica.  

O eletrocatalisador pode ser classificado como catalisador heterogêneo devido ao fato de 

que, no mínimo, uma etapa da reação eletroquímica ocorre na interface eletrólito/eletrodo. Em 

uma dada combinação eletrólito/eletrodo e diferença de potencial, especificamente as 

propriedades da superfície do eletrodo afetam as taxas da reação global [18]. 

A etapa química de uma reação eletroquímica pode ser catalisada por catalisadores 

heterogêneos adequados, os quais são depositados na superfície externa de um eletrodo 

compacto (plano) ou depositados no interior da superfície de um eletrodo poroso. Não há uma 

grande diferença entre catálise “química” e “eletrocatálise”. Para casos específicos, existem os 

denominados “catalisadores redoxes” que tornam a etapa de uma reação mais rápida pela 

mudança dos estados de valência dos compostos químicos envolvidos [18].  

As reações de catálise heterogênea para a transformação das espécies gasosas A e B em 

C podem ocorrer segundo dois mecanismos. A reação pode ocorrer com os reagentes A e B 

adsorvidos na superfície ou então entre um dos reagentes na fase gasosa que colide com a 

outra espécie que se encontra adsorvida na superfície [9]. É esta a distinção entre o 

mecanismo de Langmuir-Hinshelwood [A (ads) + B (ads)) e o mecanismo de Eley-Rideal (A 

(ads) + B (g) ou A (g) + B (ads)]. 

O grupo dos catalisadores heterogêneos (acelera somente partes da etapa da reação sem 

transferência de carga) é representado pela platina e outros sistemas baseados em platina 

juntamente com outros metais de transição da tabela periódica.  

Na Figura 3 encontram-se representados esquematicamente os mecanismos de 

Langmuir-Hinshelwood (Fig. 3a) e de Eley-Rideal (Fig. 3b) para a reação de oxidação do 

monóxido de carbono em Pt (111). 

Os dois esquemas de reação alternativos podem ser descritos por: 

Langmuir-Hinshelwood                                                         Eley-Rideal 

CO (g) → CO (ads)                                                                               O2 (g) →2O (ads) 

   O2 (g) →2O (ads)                                                                             O (ads) + CO (g) →CO2 (g) 

CO (ads) + O (ads) →CO2 (g) 
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Figura 3 Mecanismos possíveis para as reações de catálise heterogênea numa superfície. 

(a) mecanismo de Langmuir-Hinshelwood; (b) mecanismo de Eley-Rideal [19]. 

 

Além da composição dos eletrocatalisadores [20], os parâmetros físico-químicos são 

relacionados com a interfase de reação eletrodo/solução, tais como a energia de ligação 

adsorbato-eletrodo [7], com a entalpia de sublimação do metal, com a função trabalho destes 

metais, sua orientação cristalográfica, tamanho dos cristalitos, morfologia e área eletroativa, 

sendo que estas propriedades são, em grande parte, resultados do método de síntese 

empregado. 

Deve-se chamar a atenção que, na eletro-oxidação do metanol e etanol, os 

eletrocatalisadores, além de atuarem na ruptura das ligações O–H, C–H e C–C por adsorção 

química dos respectivos combustíveis, devem ser capazes de remover rapidamente 

intermediários adsorvidos de forma contínua, uma vez que a oxidação desses combustíveis 

gera espécies fortemente adsorvidas como, por exemplo, o monóxido de carbono, 

envenenando e, conseqüentemente, desativando os sítios de platina. Portanto, essa remoção 

contínua de espécies é imprescindível para a operação satisfatória de uma célula operando 

com metanol ou etanol diretamente [21].  

Por isso, nos últimos anos, co-catalisadores estão sendo investigados e aplicados com o 

objetivo de melhorar a taxa de oxidação do CO, entre outros intermediários fortemente 

adsorvidos, de maneira a desenvolver eletrocatalisadores mais tolerantes ao envenenamento 

[21]. 

Muitos são os sistemas de eletrocatalisadores estudados para aplicação em células a 

combustível, basta observar as referências aqui citadas [22]. Esses estudos indicam um ou 

mais sistemas catalíticos para cada combustível. 
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Um eletrocatalisador é tão melhor que outro, quanto maior a densidade de corrente 

( 2A cm ) observada num mesmo potencial (V). Sendo assim, muitas reações eletroquímicas 

têm sido estudadas com o intuito de maximizar as densidades de corrente geradas. 

 

2.4 Platina 

A platina é o eletrocatalisador usualmente empregado como eletrodo em processos 

eletrocatalíticos por ser um metal nobre que além de apresentar estabilidade em diversos 

meios eletrolíticos, possui alta capacidade de adsorção de espécies orgânicas e inorgânicas, 

sua principal vantagem em relação a outros metais nobres. É empregada na forma de 

nanopartículas ancoradas numa matriz hidrofóbica de carbono.  

As reações que ocorrem em um sistema PEMFC com hidrogênio puro são usuais e 

bem difundidas na literatura [7], mas devido a seu envenenamento por CO, seu uso com 

hidrogênio reformado torna-se pouco eficiente, pois sobrepotenciais excessivamente altos são 

necessários para se alcançar densidades de corrente apreciáveis. 

 Isto se deve ao fato de que a interação química das moléculas orgânicas em questão 

com a superfície da Pt é bastante forte, ocorrendo reações de adsorção química dissociativa, 

formando então espécies fortemente adsorvidas que acabam bloqueando os sítios ativos do 

eletrodo. Assim, sobrepotenciais mais elevados são necessários para a remoção dessas 

espécies. 

Algumas alternativas para diminuir a taxa de envenenamento por COads, é usar a platina 

combinada com óxidos metálicos como o WO3 [22] ou à confecção de catalisadores binários 

de Pt com Ru, Sn, Au, Bi e Ni dentre outros; com o intuito de aumentar a atividade catalítica; 

eliminando ou inibindo o efeito de envenenamento por COads, baseado no mecanismo 

bifuncional e efeitos eletrônicos, onde o segundo metal promove a ativação de H2O (com a 

formação de OHads), em baixos potenciais, para a oxidação de CO a CO2. 

 

2.5 Platina-bismuto 

A adição de outros metais a platina diminui a capacidade do catalisador em romper a 

ligação C-C de álcoois, devido á diminuição de átomos de platina superficiais, entretanto, 

estudos realizados com catalisadores contendo bismuto, preparados pelo método da 
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microemulsão, apresentaram melhores desempenhos na oxidação do etileno glicol, em meio 

alcalino, quando comparados á platina pura [23]. 

A atividade eletrocatalítica do intermetálico PtBi frente à oxidação do ácido fórmico foi 

estudada por Casado-Rivera et.al. [24], empregando as técnicas de voltametria cíclica, 

voltametria de eletrodo de disco rotatório (RDE) e espectroscopia eletroquímica de massa 

diferencial (DEMS).  

Os resultados obtidos mostraram que o PtBi exibe um aumento no desempenho 

eletrocatalítico em relação à densidade de corrente e ao potencial de início de oxidação 

quando comparado à Pt pura, e, possui menor susceptibilidade ao bloqueio superficial por 

adsorção irreversível de CO, que é usualmente identificado como intermediário das reações de 

oxidação de orgânicos.  O desempenho superior do PtBi em relação a Pt foi atribuído a efeitos 

eletrônicos e geométricos da superfície do intermetálico. 

Este fato é explicado devido ao mecanismo bifuncional (ver item 2.8), o álcool se 

adsorve em sítios de platina, enquanto o bismuto fornece espécies oxigenadas a baixos 

potenciais, facilitando a reação de oxidação do CO a CO2, ou seja, bismuto favorece a 

adsorção de espécies OH em relação à platina. 

Roychowdhury et. al. [25] avaliaram a atividade eletrocatalítica de nanopartículas da 

fase intermetálica PtBi, através da técnica de voltametria cíclica, frente à oxidação do ácido 

fórmico em eletrólito de ácido sulfúrico, preparadas através do processo de poliol.  Os ensaios 

voltamétricos mostraram que o intermetálico PtBi apresentou excelente desempenho quando 

comparado com materiais nanoparticulados de Pt e ligas nanoestruturadas de PtRu, em 

relação aos parâmetros de densidade de corrente e potencial de inicio de oxidação. Também 

demonstraram em outro estudo em relação a eletro-oxidação do ácido fórmico e metanol, que 

o catalisador contendo bismuto, resulta numa melhora na atividade catalítica em relação às 

nanopartículas de platina e rutênio, preparados pelo método da redução por borohidreto [26].  

De-los-Santos-Álvarez et al.[27] estudaram a adsorção de CO sobre as fases 

intermetálicas ordenadas PtBi/C, PtPb/C, em meio ácido, através das técnicas de voltametria 

cíclica e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). As fases 

intermetálicas foram avaliadas em termos do potencial de pico e carga coulométrica, e todos 

os resultados foram comparados a Pt policristalina.Os resultados mostraram que as fases 

intermetálicas PtBi/C exibiram uma maior tolerância ao envenenamento por CO. 
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Tripković et.al.[28] estudaram a influência do bismuto na atividade catalítica do 

Pt2Ru3/C frente a eletro-oxidação do ácido fórmico (HCOOH). A atividade catalítica do 

PtBi/C depende do comportamento redox do Bi, pH e em seu arranjo de superfície, pois 

durante o processo de eletro-oxidação, a formação de uma monocamada de óxido na 

superfície metálica é influenciada pelas espécies aniônicas presentes do meio aquoso 

(eletrólito), as quais se adsorvem na superfície metálica. 

 A variação do pH da solução desempenha função importante no mecanismo de 

hidrólise dos óxidos em geral, conforme mostrado na Figura 4, referente ao diagrama de 

Pourbaix para o Bismuto [29].   

 

 

Figura 4 Diagrama simplificado de Pourbaix para bismuto em água em 298 K [29]. 

 

  Brandalise et.al. [30] observaram que o bismuto não apresenta uma boa estabilidade 

no meio ácido, na eletro-oxidação de etanol, pelo método da redução via borohidreto de sódio.  

Neto et. al. [31] mostraram em um outro estudo que os eletrocatalisadores PtBi/C, 

preparados pelo método de redução com etileno glicol, são um pouco mais ativos que Pt/C na 

oxidação eletroquímica do etanol em meio ácido, entretanto em meio alcalino o desempenho 

de síntese do PtBi/C é muito superior ao eletrocatalisador de Pt/C, ou seja, esta atividade é 
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sete vezes maior em relação a Pt/C. Estes autores concluíram que o aumento da atividade dos 

eletrocatalisadores PtBi/C para a eletro-oxidação de etanol em meio alcalino poderia estar 

relacionada com o aumento de espécies OHads (provenientes de OH- na solução) adsorvidas 

em sítios de bismuto adjacentes à platina. 

 

2.6 Platina-ouro 

O eletrodo de Au pode ser usado no processo de oxidação de metanol em meio ácido, 

básico ou alcalino, e neste último apresenta valores de correntes mais elevadas. A estrutura da 

superfície do eletrodo de ouro também influencia o processo de eletro-oxidação, uma vez que, 

está ligada à adsorção dos ânions OH- e óxidos de ouro na superfície da monocamada. Assim, 

a orientação cristalográfica do material eletródico se faz importante para a eficiência do 

processo [32]. 

Entre os metais utilizados para a eletro-oxidação de compostos orgânicos, a platina e o 

ouro apresentam uma melhor atividade eletrocatalítica [33]. O ouro apresenta uma melhor 

atividade eletrocatalítica em meios alcalinos, devido ao fato dos íons OH-estarem 

quimicamente adsorvidos e, também, em função da geração das cargas residuais 

( M OH   
). 

Por outro lado, a atividade eletrocatalítica da platina acentua-se em meio ácido, podendo 

ser creditada à presença de espécies intermediárias ( M O    ), precursoras da formação de 

óxidos e hidróxidos metálicos, como PtO, PtOH e Pt (OH)2, em valores menores que 1,0 V 

(vs. ECS), que são consideradas espécies ativas para a oxidação das moléculas orgânicas [34]. 

Estudos demonstram [35] o comportamento de um eletrodo de ouro, na presença e na 

ausência de compostos orgânicos, em soluções de hidróxido de potássio, na concentração de 1 

mol.L-1. 

Os experimentos de voltametria cíclica nestes estudos, revelaram que o surgimento das 

primeiras camadas de óxidos de ouro (III) ocorre em potenciais próximos a 0,2V (vs. 

Ag/AgCl), e na varredura catódica, a redução dos óxidos, acontece em potenciais próximos a 

0,1V (vs. Ag/AgCl).Na varredura anódica, a geração de oxigênio tem lugar no eletrodo de 

ouro puro em 0,6V (vs. Ag/AgCl). A morfologia do eletrodo de ouro foi avaliada pela técnica 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV), que evidenciou a presença de superfícies lisas 

com estruturas compactas. 
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Na presença do álcool benzílico, a adsorção inicial dos grupos hidroxila na superfície 

metálica propicia a oxidação do álcool em potenciais anódicos entre –0,8 e 0,2V 

(vs.Ag/AgCl). O benzaldeído e o etanol, que também foram avaliados, apresentaram 

respectivamente, as seguintes faixas de potencial de oxidação: –0,6 e 0,2 e –0,2 e 0,2 

(vs.Ag/AgCl). Este fato indica que os compostos aromáticos devem ser mais facilmente 

adsorvidos na superfície do ouro.  

Bott [36] referenciou o diagrama simplificado de Pourbaix para ouro em água em 298 

K, com o objetivo de identificar as diferentes espécies do ouro que se formam em função do 

potencial e do pH, conforme mostrado na Figura 5: 

 

 

Figura 5 Diagrama simplificado de Pourbaix para ouro em água em 298 K.  

Nesse diagrama, podem ser observado três regiões distintas, de acordo com os valores 

de pH e de potencial: a imunidade, corrosão e passivação. Em pH= 6 e para uma faixa de 

potencial entre 0,0 e 1,3V (vs.EPH), o ouro apresenta-se na forma de Au (0), Au (I) e Au (III). 



16  

Em potenciais maiores que 1,0V (vs. EPH), as espécies predominantes seriam AuOH, Au2O3 

ou Au (OH) 3 [36]. 

 Na superfície do ouro metálico, na região de imunidade, predominam os grupos OH- ou 

O2- adsorvidos. Para valores de pH entre 9 e 11, a superfície metálica Au (0) apresenta uma 

maior concentração de grupos hidroxila adsorvidos, permitindo a formação do hidróxido 

(AuOH), em potenciais mais baixos (0,5V em pH=9 e 0,2V em pH= 11). 

Os materiais sobre os quais o glicerol se adsorve são poucos, desta forma a maioria dos 

trabalhos reportados na literatura que abordam a oxidação eletrocatalítica do glicerol se 

concentram em materiais à base de ouro e platina.  A partir destes estudos, foi verificado que 

em eletrólito ácido, apenas eletrodos de platina são eletroativos, enquanto que em meio 

alcalino tanto a platina como o ouro apresentam além da atividade catalítica, elevadas 

densidades de corrente [37]. 

Estudos com nanopartículas de Ouro (PtAu), preparados pelo método da redução por 

borohidreto, foram utilizados como ânodo para a oxidação do ácido fórmico em células a 

combustível e demostraram uma elevada atividade catalítica e um alto desempenho. O 

catalisador PtAu mostrou menor potencial e uma maior densidade de corrente do que a de 

PtRu,ou seja, as densidades máximas a  temperatura de 30°C para PtAu e PtRu foram 94 e 

74mWcm-2, respectivamente [38]. 

Para a oxidação de metanol em meio ácido, os resultados mostraram que a 

presença de nanopartículas de Au melhoram a atividade eletrocatalítica da Pt, resultando  em 

ciclos estáveis em termos de densidade de corrente. 

  

2.7 Eletro-oxidação de pequenas moléculas orgânicas 

 As reações de cunho eletrocatalítico, tais como a oxidação de pequenas moléculas 

orgânicas, está intimamente relacionado com uso das células a combustível. 

Uma das principais características comuns á eletro-oxidação de pequenas moléculas 

orgânicas é a formação de intermediários, que são espécies formadas pelo rompimento das 

ligações destas moléculas que se adsorvem fortemente à superfície do eletrodo sendo 

dificilmente oxidáveis.  
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Estas espécies ocupam, preferencialmente, os sítios ativos da superfície do eletrodo 

impedindo que as espécies facilmente oxidáveis e dessorvíveis possam reagir. Este é o 

principal problema para a aplicação destas moléculas como substâncias ativas em células à 

combustíveis. O desenvolvimento de um sistema eficiente deverá passar pela eliminação ou 

pelo menos por uma diminuição significativa deste problema [42]. 

Os primeiros trabalhos em eletro-oxidação de pequenas moléculas orgânicas, dentre elas 

o metanol, foram realizadas por Babotzky e Vassilyev [39,40]. A partir de então, aspectos 

envolvendo a oxidação do metanol e etanol atraiam a atenção de diferentes grupos de 

pesquisa, em virtude das suas aplicações em células a combustível que operassem diretamente 

oxidando essas moléculas [41]. Entretanto, a escolha final deste combustível se deve a vários 

outros fatores.  

 

2.7.1 Eletro-oxidação do metanol 

A maior utilização do metanol comercial atualmente, está na produção de formaldeído, 

metil-tert-butil-éter (MTBE) aditivo para a gasolina e que está sendo banido aos poucos nos 

EUA – e como combustível puro ou em mistura com gasolina para automóveis leves. Em 

células a combustível, a tecnologia conhecida como metanol direto (DMFC) é uma variação 

da tecnologia PEMFC na qual faz uso do metanol diretamente sem a necessidade de reforma 

do combustível para se ter o hidrogênio puro.  

O metanol é convertido em dióxido de carbono e hidrogênio no ânodo. O hidrogênio se 

rompe em prótons e elétrons. Os prótons atravessam a membrana até reagir com o oxigênio 

para formar água, seguindo o mesmo padrão de reação numa típica célula a combustível 

PEMFC, conforme ilustrado na Figura 6. 

A maioria das células de combustíveis (CaCs) são alimentadas por hidrogênio, o qual 

pode ser adicionado diretamente ou ser extraído a partir de um combustível primário no 

próprio sistema de CaCs, através da reforma de uma fonte de hidrogênio tal como o metanol, 

o etanol, e hidrocarbonetos, como o gás natural e a gasolina. As células a combustível de 

Metanol Direto (DMFC), entretanto, são alimentadas por metanol, o qual é misturado ao 

vapor e então ao ânodo (eletrodo negativo) da célula a combustível. 
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Figura 6 Esquema simplificado de funcionamento de uma célula de metanol direto [54]. 

 

 As DMFCs não têm muitos dos problemas de armazenamento típicos de outras 

tecnologias, pois o metanol tem uma densidade de potência maior que a do hidrogênio – 

embora menor que a da gasolina ou diesel. O metanol também é mais fácil de transportar e 

fornecer para o mercado, pois pode utilizar a atual infra-estrutura existente por ser um 

combustível líquido, como a gasolina. As DMFCs operam na temperatura de 120-130°C, a 

qual é um pouco maior que a temperatura padrão de uma PEMFC (80°C), e atinge uma 

eficiência de aproximadamente 40% [54].  

A desvantagem é que a baixa temperatura de conversão do metanol para hidrogênio e 

dióxido de carbono precisa de uma quantidade maior de platina como catalisador do que na 

PEMFC convencional, aumentando o custo da célula a combustível. O aumento no custo é, 

entretanto, compensado pela praticidade de utilizar um combustível líquido e de não 

necessitar de um reformador, útil em algumas aplicações 

A tecnologia existente nas DMFCs ainda está em desenvolvimento, mas já têm 

demonstrado sucesso em aplicações em telefones celulares e laptops, mercados potenciais 

para esta tecnologia. 

Em meio ácido a reação global de eletro-oxidação do metanol é descrita como:  

CH3OH + H2O   CO2+ 6 H+
 + 6 e-      (Eo = 0,046 V)                                                (8) 

Na verdade, sobre eletrodos de metais nobres, como a Pt, a reação é bem mais 

complexa, envolvendo várias etapas de adsorção, levando à formação de resíduos 

quimicamente adsorvidos que diminuem a atividade catalítica do eletrodo, bem como de 
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produtos secundários como o ácido fórmico. Na literatura, é possível encontrar propostas de 

esquemas mecanísticos bastante detalhados, envolvendo várias etapas. Na Figura 7, de forma 

simplificada, é apresentado o mecanismo desta reação: 

 

 

 

Figura 7 Possíveis mecanismos de eletro-oxidação do metanol. 

Nestes mecanismos, os intermediários “reativos” são aqueles fracamente adsorvidos, 

enquanto que os intermediários quimicamente adsorvidos estão fortemente ligados à 

superfície, sendo considerados como “venenos” catalíticos [43]. 

 O produto principal da oxidação é o CO2, o qual, como representado na Figura 6, pode 

advir tanto de intermediários “reativos”, que se oxidam em sobrepotenciais mais baixos, ou 

dos intermediários quimicamente adsorvidos, que requerem um sobrepotencial mais elevado 

para sua oxidação.  

A natureza desses intermediários fortemente adsorvidos foi, por um longo período de 

tempo, um tema controverso [44]. Muitas das discrepâncias observadas, na verdade, poderiam 

ser atribuídas a diferenças nas condições experimentais, como por exemplo, a estrutura dos 

eletrodos utilizados.  

Mais tarde, a presença de CO e COH adsorvidos foi confirmada através de EMIRS 

“Electrochemically Modulated Infrared Spectrocopy” [45] e de FTIR in situ [43,46], bem 

como através de espectroscopia de dessorção térmica TDS “Thermal Desorption 

Spectroscopy” [47]. Neste último estudo, os autores reportaram que as quantidades relativas 

de CO e COH dependem também da concentração do metanol na solução. 

Como já foi relatado anteriormente, a Pt apresenta uma baixa atividade para remoção 

dos resíduos adsorvidos, em baixos potenciais. Pode-se entender este fato considerando que 

para a oxidação completa até CO2, espécies contendo oxigênio, como, por exemplo, Pt (OH), 
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devem estar presentes na superfície para promover a oxidação, como mostram as Equações 

abaixo: 

 

 

CH3OH +Pt(s)   Pt—CH2OHads + H+
 + e-                                                                                                                     (9) 

 

Pt—CH2OHads + Pt(s) Pt2—CHOHads + H+
 + e-                                                                                                 (10) 

 

Pt2—CHOHads + Pt(s) Pt3—COHads + H+ + e-                                                                                                      (11) 

 

Pt3—COHads Pt—COads + 2Pt(s) + H+ + e-                                                                                                              (12) 

 

Pt(s) + H2O  Pt—OHads + H+ + e-                                                                                                                                     (13) 

 

Pt—OHads + Pt—CO  Pt—COOHads                                                                                                                          (14) 

 

Ou 

 

Pt—COads + H20  Pt—COOHads + H+ + e-                                                                                                              (15) 

 

Pt—COOHads Pt(s) + CO2 + H+ + e-                                                                                                                             (16) 

 

Nas Equações (9-13) o metanol e a água encontram-se nos estados de eletrosorção, 

processo este semelhante ao da desidrogenação, Hamnett et.al. [48] e Hogarth et.al. [49], 

enquanto que nas outras reações ocorre transferência de oxigênio para a oxidação dos 

intermediários ligados à superfície, [47]. Além disso, alguns aspectos segundo Neto et. al.[50] 

são relevantes na oxidação do metanol, a saber: a adsorção das moléculas de metanol sobre os 



21  

sítios de Pt favorecidos energeticamente na superfície do eletrodo; o ataque da água sobre a 

molécula de CO; e por fim, a perda seqüencial dos prótons que dá origem a uma variedade de 

intermediários. 

No caso da eletro-oxidação de metanol, a princípio, os melhores resultados são 

alcançados através do uso de eletrocatalisadores PtRu/C [50]. Porém, a comparação entre os 

sistemas PtRu/C e PtSn/C para oxidação deste álcool apresentam resultados contraditórios 

[51]. 

Hable et. al. [52] estudaram a oxidação do metanol em catalisadores PtRu e PtSn 

eletroquimicamente depositados sobre polianilina, sendo que o sistema PtRu apresentou 

melhores resultados que o PtSn. Por outro lado, Neto et. al. [53] estudaram a eletro-oxidação 

do metanol e etanol usando eletrocatalisadores PtRu/C, PtSn/C e PtSnRu/C preparados pelo 

método da redução do álcool, onde o eletrocatalisador PtSn/C apresentou o melhor 

desempenho para a oxidação de ambos os álcoois. Esses estudos reforçam a tese de que a 

atividade catalítica de um material é fortemente dependente do método de preparação do 

eletrocatalisador. 

 

2.7.2 Eletro-oxidação do etanol 

O etanol tem sido alvo de constantes pesquisas para a sua utilização em células a 

combustível devido à sua elevada densidade energética, seu caráter renovável, e não tóxico 

comparado ao metanol [55,56]. Este interesse se justifica pelo alto conteúdo energético da 

molécula (12 F mol -1). Para fins ilustrativos, na Figura 8, é mostrado um esquema 

simplificado de funcionamento de uma célula a combustível que opera diretamente com 

etanol. 
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Figura 8 Esquema simplificado de operação de uma célula a combustível alimentada 

com etanol e oxigênio. O exaustor do ânodo, que consiste em uma mistura de líquido e 

gás é apropriadamente separado e os componentes líquidos são retornados ao 

reservatório de etanol [57].  

  

Para o Brasil essa tecnologia é de extremo interesse, pois além das vantagens ambientais 

e econômicas geradas com a sua utilização, já existe no país toda uma estrutura de produção, 

distribuição e consumo de um combustível renovável. 

Uma das vantagens desse tipo de tecnologia é que o uso do combustível segue o ciclo do 

carbono, onde todo o dióxido de carbono produzido pela oxidação (ou combustão) do etanol é 

capturado pela plantação de onde se obtém o álcool [58]. 

A molécula do etanol é o menor dos álcoois a possuir uma ligação carbono-carbono 

[59]. A estabilidade desta ligação C-C faz com que a completa oxidação de etanol seja um dos 

grandes desafios atuais da eletrocatálise [59]. 

Notoriamente, a eletro-oxidação de etanol sobre platina (Pt) em meio ácido ocorre por 

diferentes caminhos paralelos, que conduzem a formação de acetaldeído e ácido acético como 

produtos de oxidação, sendo o dióxido de carbono obtido apenas como produto minoritário 

[56]. O resultado dessa oxidação incompleta é um baixo rendimento energético e acúmulo de 

substâncias indesejadas, conforme ilustrado na Figura 9 [56]. 
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Figura 9 Mecanismo simplificado da eletro-oxidação de etanol. 

Todas as etapas propostas neste mecanismo apresentam evidências experimentais que as 

sustentam. A formação dos produtos, CO2, CH3CHO e CH3COOH, são confirmadas por 

medidas espectro-eletroquímicas e cromatográficas [60], sendo que a rota de formação do 

CO2 deve passar pela formação de intermediários adsorvidos [61], representados por C1ads e 

C2ads. 

 A etapa 5, que representa a adsorção do CH3CHO, formado na etapa 2, é proposta 

baseada no fato de que experimentos eletroquímicos confirmam sua adsorção sobre Pt [61]. 

Os resultados de FTIR in situ mostram também a formação de CO2 e CH3COOH durante a 

eletro-oxidação de CH3CHO dissolvido em meio ácido [62]. Evidentemente, a seqüência de 

etapas 5 e 8 só devem ocorrer, em uma extensão apreciável, em baixas concentrações de 

etanol, devido à competição com as etapas 1 e 7. A adsorção de CH3COOH foi recentemente 

proposta por Shin et. al. [63] com base nos resultados de FTIR in situ. 

Apesar dos avanços na elucidação do mecanismo de oxidação eletroquímica do etanol, 

muitos aspectos relativos ao mecanismo geral apresentado no esquema 1.2 ainda necessitam 

de maiores investigações, como por exemplo, a formação de CH3COOH. Ainda é matéria de 

controvérsia se a etapa predominante é a oxidação direta (etapa 3) ou via uma reação 

consecutiva, sendo o CH3CHO um intermediário, conforme as etapas 2 e 4. A natureza e a 

relação quantitativa das espécies adsorvidas também é um tema polêmico.  

Existem estudos que concluem pela predominância de espécies adsorvidas que 

preservam a ligação C-C do etanol intacta [61] (maior quantidade de espécies C2ads). Já em 

outros trabalhos, conclui-se que os adsorbatos, predominantemente, devem conter apenas um 

átomo de carbono [64, 65] (maior quantidade de espécies C1ads, principalmente o CO ads).   
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Para a reação de oxidação do etanol, atualmente o sistema mais estudado e que 

apresenta os melhores resultados é o eletrocatalisador PtSn/C [66]. Com o intuito de oxidar 

mais eficientemente o etanol, ou seja, promover a oxidação completa do etanol, outros óxidos 

como a céria (CeO2) são adicionados ao sistema PtSn/C, resultando em uma melhora de 

desempenho desses eletrocatalisadores [67,68]. 

 

2.8 Mecanismo bifuncional e eletrônico 

Vários tipos de mecanismos têm sido adotados para explicar a maior eficiência da 

eletro-oxidação de H2 contaminado por CO sobre Pt-Ru, dentre os quais se destacam o 

mecanismo bifuncional (mecanismo promovido) [69] e o efeito eletrônico (mecanismo 

intrínseco) [70,71].  

De acordo com o mecanismo bifuncional, a espécie reagente (H2) e o contaminante 

(CO) adsorve-se preferencialmente nos átomos de Pt (Equações 17-19), enquanto que o outro 

metal, menos nobre e conseqüentemente mais oxidável (M = Sn, Ru etc), produz espécies 

oxigenadas ou óxidos hidratados que atuam diretamente na oxidação do contaminante 

(Equações 20-21).  

O mecanismo bifuncional baseia-se no fato de que um metal, menos nobre que a platina, 

fornece espécies na superfície contendo oxigênio (oxihidróxidos) que atuam como um 

oxidante químico, oxidando CO a CO2 e liberando o sítio catalítico de platina para uma nova 

adsorção [69]. Como exemplo mais conhecido de metal que atua dessa forma é o rutênio. Esse 

metal sofre oxidação em um potencial de 0,2V menos positivo que a platina pura. Portanto, 

denomina-se mecanismo bifuncional porque a platina atua na quebra das ligações H–H, O–H, 

C–H e C–C, enquanto o rutênio, na forma de seus óxidos superficiais, promove a oxidação 

química do CO fortemente adsorvido [69]. 

 Além do rutênio, muitos outros elementos (particularmente metais de transição) como 

molibdênio (Mo), tungstênio (W) e níquel (Ni), todos menos nobres que a platina, pode atuar 

pelo mecanismo bifuncional. As Equações 17-21 ilustram o efeito bifuncional na eletro-

oxidação de metanol sobre um eletrocatalisador PtRu/C [72]: 

 

CH3OH + Pt (H2O) Pt (CH3OH)ads + H2O                                                            (17) 
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Pt (CH3OH)ads Pt(CO)ads + 4 H+ + 4e-                                                                  (18) 

Ru (H2O)   RuOH + H+ + e-                                                                                   (19) 

Pt (CO) ads + RuOH Pt + Ru + CO2 + H+ + e-                                                       (20) 

Ru (CO) ads + RuOH  2 Ru + CO2 + H+ + e-                                                          (21) 

 

Também tem sido sugerido que efeitos eletrônicos poderiam contribuir, de maneira 

parcial, à maior atividade dos catalisadores de Pt-Ru comparada à Pt na oxidação do metanol, 

pela redução da energia de ligação do CO nos sítios da Pt. 

O efeito eletrônico resulta na modificação das propriedades eletrônicas da platina por 

um segundo metal causando um decréscimo na força de ligação do CO à superfície do 

catalisador [70,71]. Explicando de forma mais específica, a modificação nas propriedades 

eletrônicas diz respeito ao esvaziamento ou preenchimento da banda 5 d da platina causado 

pela interação com o segundo ou terceiro metal do sistema catalítico [73] ou pela dependência 

desse parâmetro com o tamanho de partícula [74]. 

Deve-se chamar atenção ao fato de que não se pode inferir exatamente a forma pela qual 

um eletrocatalisador atua, nem mesmo a parcela referente a cada um desses efeitos durante o 

processo de remoção dos intermediários adsorvidos na superfície do eletrocatalisador. 

 

2.9 Método de redução via feixe de elétrons 

O método de preparação e da morfologia do eletrocatalisador tem uma influência 

importante na eficiência eletrocatalítica, pois afeta a composição final e a estrutura da 

superfície dos catalisadores, o qual, também pode alterar a atividade.  

O método convencional de preparação de catalisadores metálicos suportados é a 

impregnação dos sais metálicos no suporte e posterior redução, freqüentemente em fluxo de 

hidrogênio a alta temperatura. No entanto, esta metodologia não possibilita um controle 

satisfatório do tamanho, da composição e da dispersão das partículas metálicas formadas. 

Dentre as metodologias utilizadas para a preparação de espécies metálicas 

nanoestruturadas, a síntese de redução via feixe de elétrons foi ainda pouco explorada para 

obtenção de nanopartículas bi e trimetálicas para eletrocatálise. 



26  

No método da redução via feixe de elétrons [75] a irradiação de uma solução de água 

provoca a ionização e excitação das moléculas de água produzindo as seguinte espécies: 

 

                 H2O → e−
aq , H+, H•, OH•,H2O2, H2                                                       (22) 

 

Os elétrons aquosos e os átomos de H• são fortes agentes redutores e são capazes de 

reduzir os íons de metal até o estado zero de valência. 

 

                                       M+ + e−
aq → M0                                                                                                  (23) 

                                     M+ +H• → M0 +H+                                                               (24) 

 

Por outro lado, os radicais OH• podem oxidar os íons ou os átomos metálicos presentes 

a um estado de maior oxidação e portanto, para contrabalançar as reações de redução é 

necessário adicionar um capturador de radicais livres, por consequência uma solução de 2-

propanol é adicionada, sendo que está irá reagir com esses radicais presentes em solução e 

assim reduzir o poder de oxidação destas espécies. 

 

        (CH3)2CHOH + •OH → (CH3)2COH + H2O                                                    (25) 

           M+ + (CH3)2COH → M0 +(CH3)2CO + H+                                                                             (26) 

 

Desta forma, os átomos produzidos pela redução dos íons metálicos levam à formação 

das partículas não metálicas. 

Esta metodologia é considerada promissora por permitir a possibilidade de um maior 

controle do tamanho e faixa de distribuição de tamanho de partícula e da composição, todos 

estes, parâmetros que influenciam fortemente a atividade de eletrocatalisadores suportados 

[75]. 
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3 OBJETIVO GERAL 

Propõe-se nesta pesquisa, avaliar as atividades eletrocatalíticas de catalisadores binários 

e ternários à base de Pt suportados por carbono dos tipos, Pt/C, PtAu/C, e PtAuBi/C, frente às 

reações de eletrooxidação de metanol e etanol em meio ácido e alcalino. 

 

3.1 Objetivos específicos 

• Sintetizar as formulações de catalisadores dos tipos Pt/C, PtAu/C, 

PtAuBi/C,suportados por carbono de alta área superficial Vulcan XC-72, pelo método 

de feixe de elétrons; 

 

• Caracterizar estas formulações pelos métodos de, Difração de Raios-X (DRX) e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET); 

 

• Investigar as propriedades eletrocatalíticas dos catalisadores Pt/C, PtAu/C, e 

PtAuBi/C, na presença e ausência de metanol e etanol, com as técnicas eletroquímicas 

de Voltametria Cíclica (VC) e Cronoamperometrias, em soluções aquosas ácidas e 

alcalinas. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Síntese dos eletrocatalisadores 

Os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C, PtAuBi/C (50:40:10), PtAuBi/C (50:30:20) e 

PtAuBi/C (50:10:40) foram preparados com 20% em massa de metal. Na preparação dos 

eletrocatalisalisadores foram utilizados os precursores H2PtCl6·6H2O (Aldrich), 

Bi(NO3)3·5H2O (Aldrich), AuCl3 3H2O (Aldrich) como fonte de metais e Vulcan XC 72R 

como suporte. No método da redução via feixe de elétrons os sais de platina, ouro, bismuto e 

o Vulcan XC 72R foram dissolvidos em uma solução água/2-propanol 50/50 (v / v), sendo 

esta mistura submetida ao sistema de ultra-som por 10 minutos. Posteriormente, esta mistura 

resultante foi mantida sob agitação a temperatura ambiente ao mesmo tempo em que é 

submetida à irradiação com feixe de elétrons “Dynamitron Electron Acelerador 188-

IPEN/CNEN-SP” por 3 minutos totalizando uma dose aplicada de 288 kGy (dose taxa de 1,6 

kGy.s-1). Após a irradiação por feixe de elétrons, as misturas foram filtradas e os sólidos 

resultantes foram lavados com água e seco a 70 ◦ C por 2 horas. 

 

4.2 Método de preparação do eletrodo de camada fina porosa 

Uma forma rápida para a avaliação de eletrocatalisadores frente às reações de oxidação 

é utilizar a técnica de eletrodo de camada fina porosa, que é preparado pela mistura de 20 mg 

do catalisador com 3 gotas de Teflon em um béquer com 50 mL de água sob agitação em um 

sistema de ultra-som por 10 minutos. 

Posteriormente esta mistura é filtrada em um filtro HAWP04700. A mistura ainda úmida 

é então retirada do filtro com auxílio de uma espátula e colocada sobre a cavidade do eletrodo, 

fazendo-se uma leve pressão e procurando deixar a superfície o mais homogênea possível. 

Finalmente uma gota de água é colocada sobre a camada ativa e o eletrodo imediatamente 

conectado ao sistema rotatório e imerso na solução eletrolítica.Um esquema e uma foto deste 

eletrodo são mostrados na Figura 10: 
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Figura 10 Diagrama esquemático e foto do eletrodo de camada fina porosa. 

 

 O bom desempenho do eletrodo de camada fina porosa é estabelecido por meio dos 

voltamogramas cíclicos obtidos numa solução de 0,5 mol.L-1 de H2SO4 saturada com 

nitrogênio (N2) para o meio ácido e 1,0 mol.L-1 de KOH saturada com nitrogênio (N2) para o 

meio alcalino [69].  

 

4.3 Caracterização físico-química dos eletrocatalisadores e eletrodos 

A utilização de co-catalisadores na confecção de eletrodos aumenta a importância da 

caracterização estrutural dos eletrodos para as células, relacionando estrutura, fases presentes 

e dispersão com o desempenho da célula, principalmente porque as propriedades químicas dos 

metais podem ser modificadas pela formação de uma liga. Por exemplo, a análise de alguns 

catalisadores de metais puros, apresenta uma menor atividade catalítica do que quando 

depositados em outro suporte. Para que esta caracterização seja efetiva, não apenas as técnicas 

eletroquímicas de análise das células passam a ser necessárias, mas, também outras técnicas. 

Existem vários métodos, sendo que os mais importantes são discutidos brevemente a seguir, 

considerando-se a potencialidade de cada um deles para estes sistemas. 

 

4.3.1 Difração de raios X  

As análises dos difratogramas de raios X foram realizadas para os sistemas de 

eletrocatalisadores do tipo Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C. Por meio dos difratogramas de raios X 

foi possível obter informações quanto à estrutura cristalina dos catalisadores, bem como das 

fases presentes na composição destes eletrocatalisadores, também foi possível a estimativa do 

tamanho médio de cristalito, as quais podem ser obtidas através da Equação de Scherrer (27).  
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As medidas de difração de raios X foram obtidas em um difratômetro de raios X da 

Rigaku modelo Miniflex II com fonte de radiação de CuK (=1,54056 Å), varredura em 2 

de 20° a 90° com velocidade de varredura de 2 min-1. Para estes experimentos uma pequena 

quantidade do catalisador foi compactado em um suporte de vidro, este suporte foi 

posteriormente colocado na câmara do difratômetro de raios X para obtenção dos resultados 

de difração de raios X.  

Para se estimar o valor médio do diâmetro dos cristalitos do catalisador foi usada a 

Equação de Scherrer (27), utilizando o pico de reflexão correspondente ao plano (220) da 

estrutura CFC da platina e suas ligas, pois no intervalo de 2 entre 60º e 75º não há 

contribuições do carbono [69]. 

 

                     .
.cos.
Kd 

 
                                                                                  (27) 

 

Em que d é o diâmetro médio das partículas em angstroms, K é uma constante que 

depende da forma dos cristalitos. Neste trabalho foi utilizado o valor de K=0,9 admitindo-se 

cristalitos esféricos,  é o comprimento de onda da radiação usada, no caso do Cu K,  = 

1,54056 Å. Segundo a literatura o valor de  pode ser dado, na prática, apenas como a largura 

a meia altura, em radianos, do pico referente ao plano (220) da amostra medida e  é o ângulo 

de Bragg em graus para o ponto de altura máxima do pico analisado (220). 

Os parâmetros de rede para os eletrocatalisadores podem ser calculados utilizando os 

valores do comprimento de onda da radiação usada () e do ângulo de Bragg (), em graus, 

para o ponto de altura máxima do pico analisado (220), a partir da Equação 28: 

 

                              2.
cfca

sen



                                                                                    (28) 

 

 

A limitação da técnica de XRD na caracterização de eletrocatalisadores para PEMFC 

reside no fato de que as larguras dos picos aumentam com a diminuição do tamanho de 

partícula de tal forma que apenas partículas com um diâmetro maior que     2nm podem ser 

determinadas. Além disso, somente fases cristalinas podem ser registradas, ou seja, fases 
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amorfas existentes permanecem não detectadas no difratograma de raios X. O parâmetro de 

rede da fase cfc (estrutura cúbica de face centrada) da Pt pode ser calculado utilizando-se 

dados da posição angular de max na reflexão (220) dos difratogramas.  

 

4.3.2. Microscopia eletrônica de transmissão 

A microscopia eletrônica de transmissão “Transmission Electronic Microscopy” fornece 

informações sobre o tamanho e a distribuição de tamanhos. Para partículas aproximadamente 

de 1 a 5nm. O TEM é decididamente indispensável, já que o tamanho da partícula está 

relacionada à superfície específica do metal, que é fundamental para a atividade catalítica de 

um sistema preparado. 

 Executada a análise de transmissão com o feixe de nano-EDX, pode-se então avaliar a 

composição elementar de uma nanopartícula. Esta é uma técnica muito importante para 

determinar a estequiometria real de uma nanopartícula e a composição da fase cataliticamente 

ativa, que não coincide necessariamente com a composição nominal do catalisador, ou seja, 

com a composição utilizada na preparação do mesmo [69]. 

Para os estudos de microscopia eletrônica de transmissão foi utilizado um Microscópio 

Eletrônico de Transmissão JEOL modelo JEM-2100 (200kV). Para a análise em microscopia 

eletrônica de transmissão foi preparada uma suspensão de cada catalisador em 2-propanol, 

onde esta foi homogeneizada em um sistema de ultra-som. Posteriormente, uma alíquota da 

amostra foi depositada sobre uma grade de cobre     (0,3cm de diâmetro) com um filme de 

carbono. Em média, foram tomadas 5 micrografias para cada amostra, de forma que a coleção 

de dados permitisse a construção de histogramas que representassem à distribuição do 

tamanho de partículas. Foram medidas digitalmente cerca de 200 partículas em cada amostra 

para construção dos histogramas e o cálculo do tamanho médio de partícula estatisticamente. 

 Pela microscopia eletrônica de transmissão foi possível a determinação do grau de 

dispersão das nanopartículas no suporte de carbono, bem como o tamanho médio das 

nanopartículas e, como mencionado, a construção de histogramas representando a distribuição 

do tamanho de partículas [70]. 
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4.4 TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS 

As técnicas eletroquímicas utilizadas foram a voltametria cíclica e a cronoamperometria. 

A técnica de voltametria cíclica foi utilizada com a finalidade de se obter o perfil 

voltamétrico dos sistemas de eletrocatalisadores pelo uso da técnica de eletrodo de camada 

fina porosa, permitindo assim a comparação do desempenho catalítico para os diferentes 

eletrocatalisadores preparados. 

Na Figura 11, observa-se o voltamograma cíclico típico da platina policristalina em 

eletrólito ácido, no qual podemos destacar três regiões bem definidas dentro de determinados 

intervalos de potencial. 

 

Figure 11 Voltamograma para os eletrocatalisadores Pt/C, na presença de 0,5 mol.L-1 de 

H2SO4; varredura anódica ( ), varredura catódica ( ). 

 

 A primeira região, entre os potenciais de 0,05 e 0,40 V (vs. ERH) é denominada região 

do hidrogênio, onde ocorrem os processos de adsorção de hidrogênio atômico (Hads) formado 

pela redução dos íons H+ presentes na solução (varredura catódica) e de oxidação do 

hidrogênio adsorvido (varredura anódica). Este processo é reversível, pois as cargas 

envolvidas em ambos os processos são idênticas. Ainda nesta região podemos observar a 

formação de dois picos reversíveis, uma vez que o comportamento voltamétrico é bastante 

sensível à orientação cristalográfica, pois faces com diferentes empacotamentos superficiais 

de átomos apresentam energias distintas de adsorção de hidrogênio [77]. 
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Na segunda região entre 0,40 e 0,80 V (varredura anódica), o eletrodo comporta-se 

como idealmente polarizável, apresentando apenas correntes capacitivas correspondentes à 

acomodação de íons ou dipolos na dupla camada elétrica. Como não há transferência de carga 

entre o eletrodo e o meio eletrolítico, a resposta voltamétrica nesta região é uma corrente 

constante em função do potencial. Uma terceira região de destaque ocorre entre os potenciais 

de 0,80 e 1,20 V corresponde ao processo de oxidação da platina seguido da dissociação da 

água e adsorção de espécies oxigenadas sobre o eletrodo. Posteriormente, estas espécies 

oxigenadas se reduzem totalmente, formando um acentuado pico catódico, como pode ser 

visualizado em aproximadamente 0,75 V [77].  

Através da Figura 12, verificam-se as características voltamétricas da Pt policristalina 

em meio alcalino, onde se verifica a existência de picos bem definidos, tanto na varredura 

anódica como na catódica, na região de potenciais entre 0,10 e 0,40 V, provenientes do 

processo de adsorção/dessorção de hidrogênio.  

Posteriormente, também se encontra entre a faixa de potencial de 0,40 a 0,75 V a região 

correspondente à dupla camada elétrica, e logo adiante se observa a formação de dois picos 

anódicos, no intervalo de potenciais de 0,75 a 1,00 V, que correspondem a processos de 

oxidação da superfície da Pt, com conseqüente formação de óxidos. Na varredura catódica, o 

pico presente entre 0,50 e 0,90 V está associado com a redução de óxido de Pt [78].   

 

Figure 12 Voltamograma para os eletrocatalisador Pt/C, na presença de 1,0 mol.L-1 de 

NaOH; varredura anódica ( ), varredura catódica ( ). 
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 Para estes estudos foi utilizada uma célula eletroquímica de três eletrodos, ou seja, um 

eletrodo de trabalho (camada fina porosa), eletrodo de referência (hidrogênio ou Ag/AgCl) e 

um contra eletrodo de platina. 

Na técnica de cronoamperometria fixa-se um valor de potencial de forma instantânea, 

com o auxílio de um potenciostato observa-se o comportamento da corrente em função do 

tempo. Esta técnica permite obter valores de corrente próximos do estado estacionário. Em 

determinações anteriores chegou-se a um intervalo de tempo de     1800 s, tempo suficiente 

para que haja uma estabilização no valor da corrente obtida. Os valores lidos em 1800 s são 

então utilizados para a construção das curvas I (intensidade de corrente) x E (potencial). 

 O potencial utilizado para os estudos em meio ácido será o de 500 mV vs eletrodo de 

referência de hidrogênio, enquanto que para o meio alcalino será utilizado o potencial de -400 

mV vs Ag/AgCl. Esses experimentos foram executados em um potenciostato/galvanostato 

microquímica (modelo MQPG 01, Brasil) acoplado a um computador usando o software 

Microquímica para interface. 

O estudo da eletro-oxidação do álcool por voltametria cíclica e cronoamperometria 

foram realizados em soluções com concentrações de 1,0mol.L-1 de metanol ou etanol em 

presença de uma solução 0,5 mol.L-1 de ácido sulfúrico para o meio ácido para o intervalo de 

potencial de 0,05 V a 0,8 V/ER considerando uma velocidade de varredura de 10 mV.s-1, 

enquanto que os estudos em meio alcalino foram realizados em soluções com concentrações 

de 1,0mol.L-1 de metanol ou etanol em presença de uma solução 1,0 mol.L-1 de hidróxido de 

potássio. Os estudos serão realizados no potencial de -0,85 V a 0,2 V, considerando uma 

velocidade de varredura de 10 mV.s-1. 

Os valores de corrente obtidos nestes experimentos serão expressos em Amperes (A) e 

normalizados pela quantidade de platina expressa em gramas (A.gPt
-1). A quantidade de 

platina será calculada pelo produto entre a massa de eletrocatalisador utilizada no eletrodo de 

trabalho e sua porcentagem de platina.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os difratogramas obtidos com as formulações de catalisadores Pt/C, PtAu/C, PtAuBi/C 

(50:40:10), PtAuBi/C (50:30:20) e PtAuBi/C (50:10:40) preparados pelo método da redução 

via feixe de elétrons, estão apresentados na Figura 13: 
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 Figura 13 Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C. 

O pico de difração que aparece próximo a 2θ = 25º é proveniente do suporte de carbono 

Vulcan® XC72R, sendo este observado em todos os difratogramas de raios X. Os picos em 

aproximadamente, 2θ = 40º, 47º, 67º, 82º e 87º também estão presentes em todos os 

difratogramas e são associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (222), respectivamente, 

característicos da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina e suas ligas. Para os 

eletrocatalisadores PtAu/C, PtAuBi/C (50:40;10) e PtAuBi/C (50:30:20) os difratogramas 

mostraram um deslocamento dos planos cristalinos para menores ângulos com relação ao 

eletrocatalisador de platina, indicando a formação de liga PtAu em certa extensão para estes 

eletrocatalisadores. Para os eletrocatalisadores PtAuBi/C (50:30:20) e PtAuBi/C (50:10:40) 

são vistas também fases relativas a presença de bismuto ou PtBi [71]. O tamanho médio de 

cristalitos obtidos por meio da equação de Scherrer para os eletrocatalisadores preparados 
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pelo método da redução por feixe de elétrons estão na faixa de 2 a 4nm indicando que esta 

metodologia é promissora para a preparação de eletrocatalisadores para os estudos frente a 

eletro-oxidação do metanol e etanol. O eletrocatalisador PtAuBi/C (50:10:40) apresentou um 

tamanho médio de cristalito em torno de 4 nm indicando que a presença de altos teores de 

bismuto na composição dos eletrocatalisadores pode levar ao aumento do tamanho médio do 

cristalito. 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão dos sistemas de 

eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C, PtAuBi/C (50:40:10), PtAuBi/C (50:30:20) e PtAuBi/C 

(50:10:40) preparados pelo método da redução via redução por feixe de elétrons estão 

ilustrados na Figura 14: 

 

 

(A) 

 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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(E) 

 

 

Figura 14 Micrografias obtidas no microscópio de transmissão eletrônica para os 

diferentes eletrocatalisadores preparados pelo método da redução utilizando feixe de 

elétrons (A) Pt/C, (B) PtAu/C, (C) PtAuBi/C (50:40:10), (D) PtAuBi/C (50:30:20) e (E) 

PtAuBi/C (50:10:40). 

 

Os histogramas de distribuição de tamanho de partícula obtidos a partir das micrografias 

para todos os eletrocatalisadores preparados neste trabalho são mostrados na Figura 15: 
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Figura 15 Distribuição de tamanho de partícula obtido das imagens de TEM para os 

eletrocatalisadores (A) Pt/C, (B) PtAu/C, (C) PtAuBi/C (50:40:10), (D) PtAuBi/C 

(50:30:20) e (E) PtAuBi/C (50:10:40), sintetizados pelo método da redução por feixe de 

elétrons.  

 

Todos os eletrocatalisadores preparados pelo método da redução via feixe de elétrons 

mostraram uma boa distribuição das nano partículas no suporte de carbono, entretanto 

também foram verificadas algumas regiões com aglomerações das nano partículas no suporte 

de carbono. 

Estas aglomerações indicaram que algumas mudanças nas sínteses dos 

eletrocatalisadores ainda podem ser realizadas. Estas aglomerações observadas são mais 
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evidentes para os eletrocatalisadores PtAuBi/C, preparados pelo método da redução via feixe 

de elétrons. 

Nas Figuras 16a e 16b são ilustradas os voltamogramas cíclicos para os 

eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C, obtidos a uma velocidade de 10 mV s-1 na 

ausência de álcool, considerando os estudos na presença de um eletrólito ácido ou alcalino. 
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Figure 16(a) Voltamogramas para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C 

obtidos a uma velocidade de 10 mV.s-1 na presença de 0,5 mol.L-1 de H2SO4. 

 

Nos voltamogramas cíclicos para a Pt/C e PtAu/C em meio ácido, pode-se destacar a 

formação de óxidos de platina e de ouro em potenciais acima de 0,7V e que, ambos 

eletrocatalisadores apresentaram um comportamento voltamétrico similar tanto para os 

estudos em meio alcalino quanto em meio ácido. 

 Para os voltamogramas no meio alcalino a mesma discussão poderia ser utilizada, 

entretanto, os valores de potenciais apresentados são diferentes, pois são referentes ao um 

eletrodo de Ag/AgCl. Os voltamogramas em meio alcalino também mostraram uma melhor 

resolução com relação aos apresentados em meio ácido. 
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Figure 16(b) Voltamogramas para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C 

obtidos a uma velocidade de 10 mV.s-1 na presença de 1,0 mol.L-1 de KOH. 

 

Para o meio alcalino é claramente observado que a adição de bismuto leva a uma 

redução da região de adsorção/dessorção de hidrogênio. Este fato pode estar associado à 

formação de espécies oxigenadas provenientes do bismuto, que por conseqüência, impediriam 

a adsorção de hidrogênio na superfície da platina [73]. Para potenciais acima de -0,3V 

também foram observados aumentos nos valores de corrente para a região da dupla camada 

elétrica com o aumento de teor de bismuto na composição do catalisador.Este comportamento 

está associado a uma maior formação de espécies oxidadas provenientes do bismuto.  

Na Figura 17a são ilustrados os resultados de voltametria cíclica para os 

eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C obtidos na presença do 0,5 mol.L-1 H2SO4 + 

1.0 mol.L-1 de metanol, enquanto que na Figura 17b são ilustrados os resultados de 

voltametria cíclica para os eletrocatalisadores obtidos na presença do 1,0 mol.L-1 KOH + 1.0 

mol.L-1 de metanol.  
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Figura 17(a) Voltametria cíclica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C 

obtidos na presença do 0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1,0 mol.L-1 de metanol. 

 

Segundo a Figura 17a, os eletrocatalisadores PtAuBi/C (50:40:10) e PtAuBi/C 

(50:10:40) foram pouco ativos para a oxidação eletroquímica do metanol em meio ácido, estes 

eletrocatalisadores apresentaram um desempenho bastante inferior aos eletrocatalisadores de 

Pt/C e PtAu/C. 

 A menor atividade observada para estes eletrocatalisadores poderia estar associada ao 

alto recobrimento dos sítios de platina pela adição de bismuto. Os estudos da literatura têm 

mostrado que à temperatura ambiente a adsorção do metanol ocorre nos sítios de platina, 

consequentemente, um número menor de sítios de platina disponíveis para adsorção do 

metanol resultaria em um número menor de intermediários adsorvidos resultando numa menor 

velocidade de oxidação do metanol [72]. 
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Figura 17 (b) Voltametria cíclica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e 

PtAuBi/C obtidos na presença do 1,0 mol.L-1 KOH + 1,0 mol.L-1 de metanol. 

 

Os eletrocatalisadores de Pt/C e PtAu/C apresentaram um comportamento bastante 

similar para a oxidação eletroquímica do metanol em meio ácido, ou seja, o início da oxidação 

do metanol ocorre próximo a 0,6 V, apresentando um melhor comportamento com relação aos 

outros eletrocatalisadores preparados em todo o intervalo de potencial estudado. 

Os estudos para a oxidação eletroquímica do metanol em meio alcalino, conforme 

Figura 17b, mostraram um início da oxidação do metanol em menores potenciais para o 

eletrocatalisador PtAu/C seguido pelo catalisador de Pt/C. Para potenciais acima de -0,1V o 

eletrocatalisador PtAuBi/C (50:40:10) apresentou o melhor desempenho com relação aos 

demais eletrocatalisadores preparados. 

 Considerando a região de interesse para aplicações tecnológicas (-0,6 a -0,4V), o 

eletrocatalisador de PtAu/C mostrou melhor desempenho com relação aos demais 

eletrocatalisadores preparados. É importante salientar que os resultados obtidos para PtAu/C e 
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Pt/C estão em acordo com resultados presentes na literatura, foi verificado que 

eletrocatalisadores PtAu/C são mais efetivos que Pt/C para oxidação eletroquímica do 

metanol em meio alcalino. 

 Na Figura 18a são ilustrados os resultados de voltametria cíclica para os 

eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C obtidos na presença de H2SO4 + 1.0 mol.L-1 

de etanol, enquanto que os estudos para a oxidação eletroquímica do etanol em meio alcalino 

estão presentes na Figura 18b. 
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Figura 18(a) Voltametria cíclica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C 

obtidos na presença do 0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1,0mol.L-1 de etanol. 

 

Observando a Figura 18a, conclui-se que o início da oxidação do etanol em meio ácido 

ocorre aproximadamente em torno de 0,6V para todos os eletrocatalisadores, entretanto o 

eletrocatalisador PtAu/C apresentou melhor desempenho com relação ao catalisador de Pt/C 

de 0,6 até 0,8 V.  

É difícil comparar o desempenho dos catalisadores de PtAuBi/C com os demais 

eletrocatalisadores preparados, pois esta dificuldade está relacionada às correntes difusionais 

observadas para estes catalisadores.Para maiores informações com relação ao desempenho 

destes catalisadores seriam necessários estudos complementares com a técnica de 
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cronoamperometria. Estes estudos serão apresentados posteriormente como trabalhos futuros 

para um melhor entendimento deste processo.  
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Figura 18(b) Voltametria cíclica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C 

obtidos na presença do 1,0 mol.L-1 KOH + 1,0 mol.L-1 de etanol. 

 

O melhor desempenho observado para o catalisador de PtAu/C em relação ao catalisador 

de Pt/C mostrou que o mecanismo de oxidação do etanol nestes catalisadores é bastante 

diferente com relação ao mecanismo de oxidação do metanol. 

 Os problemas difusionais para os eletrocatalisadores PtAuBi/C são minimizados em 

meio alcalino, quando comparado ao observado para o meio ácido. O eletrocatalisador de 

PtAu/C apresentou um início da oxidação do etanol em menores potenciais com relação aos 

demais eletrocatalisadores preparados e um melhor desempenho até potenciais -0,3V. O 

eletrocatalisador de PtAuBi/C (50:40:10) apresentou melhor desempenho com relação aos 

demais eletrocatalisadores preparados para os potenciais acima de -0,3 V, seguido pelos 

eletrocatalisador de PtAuBi/C (50:10:40) e PtAuBi/C (50:30:20).  
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Todos os eletrocatalisadores binários e ternários preparados apresentaram um melhor 

desempenho com relação ao eletrocatalisador de Pt/C indicando o efeito benéfico da adição de 

co-catalisadores à platina. 

 Na Figura 19a são ilustrados os resultados de cronoamperometria obtidos no potencial 

de 500 mV/ER para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C na presença de H2SO4+ 

1.0 mol L-1 de metanol durante 30 minutos, enquanto que na Figura 19b são ilustrados os 

estudos para a oxidação eletroquímica do metanol em meio alcalino onde os resultados de 

cronoamperometria foram obtidos no potencial de -400 mV/ER para os eletrocatalisadores 

Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C na presença de 1.0 mol L-1 de KOH +     1,0 mol.L-1 de metanol 

durante 30 minutos. 
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Figura 19(a) Curva cronoamperométrica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e 

PtAuBi/C obtidos na presença do 0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1.0 mol.L-1 de metanol no 

potencial de 500 mV/ER durante 30 minutos. 

 

Os resultados com a técnica de cronoamperometria em meio ácido mostraram que os 

eletrocatalisadores PtAuBi/C são pouco ativos para a oxidação eletroquímica do metanol, 

quando comparados com os resultados obtidos para os eletrocatalisadores Pt/C e PtAu/C. A 
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adição de ouro a platina não levou a um melhor desempenho com relação ao eletrocatalisador 

de Pt, indicando que o ouro não é um bom eletrocatalisador para o metanol em meio 

ácido.Possivelmente sobre o ouro as espécies oxigenadas necessárias para oxidação do 

metanol também são formadas em altos potenciais como a platina. 
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Figura 19(b) Curva cronoamperométrica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e 

PtAuBi/C obtidos na presença do 1,0mol.L-1 de KOH + 1,0 mol.L-1 de metanol no 

potencial de -400 mV/ER durante 30 minutos. 

 

Este comportamento poderia resultar em materiais menos ativo para a oxidação do 

metanol conforme observado. Os resultados de cronoamperometria estão de acordo com os 

resultados de voltametria cíclica, onde a platina foi o melhor eletrocatalisador para a oxidação 

eletroquímica do metanol em meio ácido. 

 Para o meio alcalino os resultados de cronoamperometria mostraram que os 

eletrocatalisadores PtAu/C são mais efetivos para a oxidação eletroquímica do metanol com 

relação aos demais eletrocatalisadores preparados, entretanto os eletrocatalisadores PtAuBi/C 

foram menos efetivos para a oxidação eletroquímica do metanol em meio alcalino com 

relação ao eletrocatalisador de Pt/C.  
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Diferente do que foi observado para o meio ácido, a adição de ouro a platina levou 

efetivamente, a um aumento de atividade com relação a Pt/C. Provavelmente as espécies 

oxigenadas necessários para a oxidação dos intermediários fortemente adsorvidos são 

fornecidas via eletrólito de KOH, onde espécies OH- poderiam adsorver sobre os sítios de 

ouro e, consequentemente, favorecer a oxidação dos intermediários fortemente adsorvidos 

liberando os sítios de platina para novas adsorções de metanol. 

Na Figura 20a, são ilustrados os resultados de cronoamperometria obtidos no potencial 

de 500 mV/ER para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C na presença de H2SO4 + 

1,0 mol.L-1 de etanol durante 30 minutos, enquanto que na Figura 20b são ilustrados os 

resultados de cronoamperometria, os quais foram obtidos no potencial de -400 mV/ER para os 

eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C na presença de KOH + 1,0 mol.L-1 de etanol 

durante 30 minutos . 
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Figura 20(a) Curva cronoamperométrica a para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e 

PtAuBi/C obtidos na presença de 0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1,0 mol.L-1 de etanol no potencial 

de 500 mV/ER durante 30 minutos. 
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Os eletrocatalisadores PtAuBi/C apresentaram desempenho menos favorável para a 

oxidação eletroquímica do etanol em meio ácido com relação aos eletrocatalisadores de Pt/C e 

PtAu/C. Entretanto o eletrocatalisador PtAuBi/C (50:40:10) apresentou um melhor 

desempenho com relação aos demais eletrocatalisadores de PtAuBi/C. Os eletrocatalisadores 

Pt/C e PtAu/C apresentaram um desempenho similar para a oxidação do etanol em meio 

ácido. Este comportamento foi diferente ao observado para os estudo com metanol em meio 

ácido, indicando que o ouro pode ser mais ativo para o etanol com relação ao metanol. 
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Figura 20(b) Curva cronoamperométrica para os eletrocatalisadores de Pt/C, PtAu/C e 

PtAuBi/C obtidos na presença de 1,0 mol.L-1 KOH + 1,0 mol.L-1 de etanol no potencial 

de -400 mV/ER durante 30 minutos. 

 

Os estudos em meio alcalino mostraram que o eletrocatalisador PtAuBi/C (50:40:10) foi 

mais ativo para a oxidação do etanol que os demais eletrocatalisadores após 30 minutos de 

operação no potencial de -400 mV/ER. Entretanto, o eletrocatalisador de PtAu/C foi mais 

ativo com relação aos demais eletrocatalisadores até 12 minutos de operação no potencial de -

400 mV/ER.  
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Posteriormente há uma inversão de desempenho e o eletrocatalisador PtAuBi/C 

(50:40:10) mostra-se mais ativo e também apresenta uma maior estabilidade com relação às 

demais formulações preparadas até 30 minutos de operação. Todos os eletrocatalisadores 

PtAuBi/C preparados foram mais ativos para a oxidação do etanol com relação ao catalisador 

de Pt/C. Estes resultados indicaram o efeito benéfico da adição de co-catalisadores a platina, 

sendo estes mais evidentes nos estudos para o etanol realizado em meio alcalino. 

Na Figura 21a são ilustrados os gráficos construídos a partir das correntes de oxidação 

do metanol após 30 minutos de operação nos potenciais de 500 mV e -400 mV/ER para os 

eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C (50:50) e PtAuBi/C (50:40:10). Nesta Figura também são 

ilustrados os valores de correntes para a oxidação do etanol obtidos após 30 minutos de 

operação nos potenciais de 500 mV e -400 mV/ER para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C 

(50:50) e PtAuBi/C (50:40:10), Figura 21b. 

 

 

 

Figura 21a) Correntes anódicas na presença do metanol após 30 minutos de operação 

nos potenciais de 500 mV e -400 mV/ER para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C 

(50:50) e PtAuBi/C (50:40:10). 
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Os valores de corrente para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C e PtAuBi/C (50:40:10) 

após 30 minutos de operação mostraram que, tanto para a oxidação eletroquímica do metanol, 

quanto à oxidação eletroquímica do etanol, os valores de corrente são mais altos para o meio 

alcalino com relação às obtidas em meio ácido. 

 

 

 

Figura 21(b) Correntes anódicas na presença do etanol após 30 minutos de operação nos 

potenciais de 500 mV e -400 mV/ER para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAu/C (50:50) e 

PtAuBi/C (50:40:10). 

 

Estes resultados indicaram que a cinética de oxidação do metanol e etanol são mais 

rápidas no meio alcalino quando comparados com o meio ácido. Para a oxidação 

eletroquímica do metanol foi verificado que o eletrocatalisador PtAu/C foi mais ativo com 

relação as demais formulações, considerando o estudo em meio alcalino.  

Para a oxidação eletroquímica do etanol em meio alcalino foi verificado que o 

eletrocatalisador PtAuBi/C (50:40:10) foi mais ativo com relação às outras formulações 

preparadas. 
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Os estudos mostraram que a adição de ouro, bismuto ou ambos a platina resultaram em 

catalisadores mais ativos para a oxidação eletroquímica do metanol e etanol, sendo que este 

efeito fica mais evidente em meio alcalino. Estes resultados mostraram que os estudos em 

meio alcalino são bastante promissores e que o desenvolvimento das células alcalinas 

alimentadas diretamente por metanol ou etanol são extremamente promissoras para tornar esta 

tecnologia viável nos dias atuais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A redução dos íons precursores dos metais dos eletrocatalisadores utilizando o método 

feixe de elétrons permitiu a obtenção de eletrocatalisadores de PtAu/C e PtAuBi/C mais 

ativos, tanto para a oxidação eletroquímica do metanol, quanto para o etanol, quando se 

considera os estudos em meio alcalino. 

Os difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Pt/C e PtAu/C mostraram os planos 

cristalinos característicos da estrutura cúbica de faces centradas da platina e suas ligas, 

enquanto que os eletrocatalisadores PtAuBi/C mostraram a estrutura cúbica de face centrada 

da platina e as fases referentes a presença de bismuto ou PtBi. 

Com o aumento do teor de bismuto na composição dos catalisadores estas fases se 

tornaram mais evidentes. 

Os eletrocatalisadores PtAuBi/C foram pouco efetivos para a oxidação eletroquímica do 

metanol e etanol em meio ácido. No caso do metanol, o catalisador Pt/C foi mais efetivo com 

relação as demais formulações preparadas, enquanto para o etanol os catalisadores Pt/C e 

PtAu/C apresentaram comportamentos similares. 

Para os estudos em meio alcalino foi observado um comportamento diferente ao do 

meio ácido, ou seja, no caso da oxidação do metanol em meio alcalino os catalisadores 

PtAu/C são bastante efetivos para esta reação com relação aos demais eletrocatalisadores 

preparados, enquanto para a oxidação do etanol o sistema PtAuBi/C apresentou melhor 

desempenho com relação aos demais catalisadores preparados. 

 Em meio alcalino ficou evidente o efeito benéfico da adição de co-catalisadores à 

platina. Provavelmente as espécies oxigenadas necessárias para a oxidação dos intermediários 

fortemente adsorvidos poderiam ser obtidas diretamente do eletrólito alcalino, onde estas 

poderiam se adsorver nos sítios de ouro ou bismuto, facilitando assim a oxidação dos 

intermediários adsorvidos e assim liberando os sítios de platina para futura adsorção do 

álcool. 

Os valores de corrente encontrados nos estudos eletroquímicos para a eletro-oxidação do 

metanol e etanol, em meio alcalino, são maiores do que os valores obtidos em meio ácido, 

indicando que a cinética da reação foi mais rápida neste meio. 
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A metodologia desenvolvida neste trabalho para a preparação do eletrocatalisadores 

Pt/C, PtAu/C, PtBi/C e PtAuBi/C é bastante simples e permitiu obter os materiais em poucos 

minutos o que a qualifica para a produção destes eletrocatalisadores em grande escala.   
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

a) Aplicação em célula unitária; 

b) Analisar os eletrocatalisadores por MET para observar o tamanho e a distribuição das 

nanopartículas no suporte de carbono e por XPS, visando determinar a composição de 

superfície das nanopartículas;  

c) Testes com os eletrocatalisadores contendo bismuto para a redução de oxigênio em 

meio básico; 

d) Realizar a regeneração dos eletrocatalisadores após a sua utilização. 
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