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ESTUDO DA OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DO ETANOL EM MEIO 

ALCALINO UTILIZANDO ELETROCATALISADORES PtAuIr/C E PdAuIr/C 

PREPARADOS VIA REDUÇÃO POR BOROHIDRETO DE SÓDIO 

 

SIRLANE GOMES DA SILVA 

 

RESUMO 

 

 

Eletrocatalisadores Pt/C, Pd/C, PtAu/C, PtIr/C, PdAu/C, PdIr/C, PtAuIr/C e 

PdAuIr/C foram preparados via redução por borohidreto de sódio em diferentes proporções 

atômicas, com 20% em massa de metal e suportados em carbono Vulcan XC72 de alta área 

superficial. Os materiais foram caracterizados pelas técnicas de espectroscopia de energia 

dispersiva de raios-X (EDX), análise de difração de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica 

de transmissão (MET). A oxidação eletroquímica do etanol foi estudada por voltametria 

cíclica (VC) e cronoamperometria, utilizando a técnica do eletrodo de camada fina porosa e 

o estudo da oxidação eletroquímica de etanol “in situ” utilizando espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Posteriormente os materiais foram 

testados em células à combustível alcalinas alimentadas diretamente com etanol. Os 

resultados demonstraram que houve formação de ligas, com tamanho médio de 

nanopartículas entre 4,0 - 10 nm. De acordo com os experimentos eletroquímicos os 

eletrocatalisadores ternários apresentaram maior atividade eletrocatalítica e os estudos em 

FTIR indicaram que o produto principal da oxidação eletroquímica de etanol em meio 

alcalino para todos eletrocatalisadores sintetizados foi o acetato, sugerindo que a oxidação 

ocorre de forma incompleta pelo mecanismo indireto. Os testes em célula mostraram os 

melhores resultados para PdAuIr/C (50:40:10) com o qual obteve-se potencial de circuito 

aberto de aproximadamente 0,78 V e densidade de potência máxima de aproximadamente 

15 mW cm-2, cerca de 333% superior a Pd/C. 
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STUDY OF ETHANOL ELECTROOXIDATION IN ALKALINE MEDIA USING 

PtAuIr/C and PdAuIr/C ELECTROCATALYSTS PREPARED BY 

BOROHYDRIDE REDUCTION PROCESS 

 

SIRLANE GOMES DA SILVA 

 

ABSTRACT 

 

Pt/C, Pd/C, PtAu/C, PtIr/C, PdAu/C, PdIr/C, PtAuIr/C and PdAuIr/C 

electrocatalysts, were prepared by the sodium borohydride reduction process in different 

atomic proportions, with 20 wt.% of metal loading and supported on Vulcan XC72 carbon 

with high surface area. The materials were characterized by X-ray dispersive energy 

spectroscopy (EDX), X-ray diffraction analysis (XRD) and transmission electron 

microscopy (TEM). The ethanol electrochemical oxidation was studied by cyclic 

voltammetry (CV), chronoamperometry and in situ using Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) using the thin porous coating technique, Afterwards the materials were 

tested on direct ethanol alkaline fuel cells. The results suggest alloys formation, with the 

mean nanoparticles sizes are from 4 - 10 nm. According to the electrochemical experiments 

the ternary electrocatalysts presented higher electrocatalytic activity, while that the FTIR 

studies indicated that the main product of the electrochemical oxidation of ethanol in alkaline 

medium for all synthesized electrocatalysts was acetate, also suggesting that the oxidation 

occurs incompletely by the indirect mechanism. The fuel cell experiments showed the best 

results for PdAuIr/C (50:40:10), where these materials had an open circuit potential of 

approximately 0,78 V and maximum power density of about 15 mW cm-2, about 333% 

higher than Pd/C. 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

1- INTRODUÇÃO..............................................................................................................19 

2- OBJETIVO....................................................................................................................23 

3- REVISÃO DA LITERATURA.........................................................................................24 

3.1- Matriz energética brasileira..........................................................................................24 

3.2- Células à Combustível...................................................................................................25 

3.2.1- Célula a Combustível Alcalina...................................................................................28 

3.3- Alguns combustíveis utilizados nas CaC........................................................................29 

3.4- Métodos para preparação de eletrocatalisadores.........................................................34 

3.5- Eletrocatalisadores para oxidação eletroquímica de álcoois........................................38 

4- METODOLOGIA.............................................................................................................45 

4.1- Preparação dos eletrocatalisadores..............................................................................45 

4.2- Técnicas de Caracterização...........................................................................................47 

4.2.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX).............................................47 

4.2.2 - Difração de raio X (DRX)..........................................................................................47 
4.2.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET)..........................................................49 

4.2.4 – Caracterização eletroquímica...................................................................................50 

4.2.4.1 – Voltametria cíclica (VC)........................................................................................50 

4.2.4.2 – Cronoamperometria..............................................................................................52 

4.3– Experimentos em células à combustível alcalina..........................................................53 

4.3.1- Tratamento das membranas para confecção dos MEA’s............................................53 

4.3.2- Preparação dos eletrodos...........................................................................................53 

4.3.2.1- Preparação dos ânodos...........................................................................................53 

4.3.2.2- Preparação dos cátodos..........................................................................................54 

4.3.3- Experimentos em célula a combustível unitária..........................................................54 

4.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).....................55 

5-RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................57 

5.1- Resultados dos eletrocatalisadores binários PtAu/C.....................................................57 

5.1.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX).............................................57 

5.1.2 - Difração de raio X (DRX)..........................................................................................57 

5.1.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET)..........................................................60 

5.1.4 – Caracterização eletroquímica...................................................................................62 

5.1.4.1 – Voltametria cíclica.................................................................................................62 

5.1.4.2 – Cronoamperometria...............................................................................................65 

5.1.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)..................66 

5.1.6 – Experimentos em células à combustível alcalina.......................................................69 

5.2 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PtIr/C.....................................................70 

5.2.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX).............................................70 

5.2.2 - Difração de raio X (DRX)..........................................................................................71 

5.2.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET)..........................................................73 

5.2.4 – Caracterização eletroquímica...................................................................................76 

5.2.4.1 – Voltametria cíclica.................................................................................................76 

5.2.4.2 – Cronoamperometria...............................................................................................78 

5.2.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)..................80 

5.2.6 – Experimentos em células à combustível alcalina.......................................................81 

5.3 – Resultados dos eletrocatalisadores ternários PtAuIr/C...............................................83 



10 

 

5.3.1 - Difração de raio X (DRX)..........................................................................................83 

5.3.2 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET)..........................................................85 

5.3.3 – Caracterização eletroquímica...................................................................................87 

5.3.3.1 – Voltametria cíclica.................................................................................................87 

5.3.3.2 – Cronoamperometria...............................................................................................89 

5.3.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)..................90 

5.3.5 – Experimentos em células à combustível alcalina.......................................................93 

5.4 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PdAu/C..................................................96 

5.4.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX).............................................96 

5.4.2 - Difração de raio X (DRX)..........................................................................................97 

5.4.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (TEM)..........................................................98 

5.4.4 – Caracterização eletroquímica.................................................................................100  

5.4.4.1 – Voltametria cíclica...............................................................................................100 

5.4.4.2 – Cronoamperometria.............................................................................................103 

5.4.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)................104 

5.4.6 – Experimentos em células à combustível alcalina.....................................................107 

5.5 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PdIr/C..................................................108 

5.5.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX)...........................................108 

5.5.2 - Difração de raio X (DRX)........................................................................................109 

5.5.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (TEM)........................................................110 

5.5.4 – Caracterização eletroquímica.................................................................................112 

5.5.4.1 – Voltametria cíclica...............................................................................................112 

5.5.4.2 – Cronoamperometria.............................................................................................115 

5.5.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)................116 

5.5.6 – Experimentos em células à combustível alcalina.....................................................117 

5.6 – Resultados dos eletrocatalisadores ternários PdAuIr/C............................................119 

5.6.1 - Difração de raio X (DRX)........................................................................................119 

5.6.2 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET)........................................................121 

5.6.3 – Caracterização eletroquímica.................................................................................123 

5.6.3.1 – Voltametria cíclica...............................................................................................123 

5.6.3.2 – Cronoamperometria.............................................................................................125 

5.6.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)................126 

5.6.5 – Experimentos em células à combustível alcalina.....................................................130 

5.7- Comparação dos melhores resultados em cronoamperometria para os 

eletrocatalisadores binários e ternários.............................................................................133 

5.8- Comparação dos melhores resultados dos experimentos em células à combustível 

alcalina para os eletrocatalisadores binários e ternários...................................................134 

6- CONCLUSÕES...............................................................................................................136 

7-TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS...........................137 

8-TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS....................................................141 

9-TRABALHOS FUTUROS................................................................................................141 

REFERÊNCIAS..................................................................................................................142 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Razões atômicas das amostras PtAu/C obtidas por EDX ................................57 

TABELA 2 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtAu/C, Pt/C e Au/C.............................................................................................................59 

TABELA 3- Diâmetro médio das nanopartículas PtAu/C (90:10), PtAu/C (80:20), PtAu/C 

(70:30), PtAu/C (50:50), Au/C e Pt/C obtidas por MET........................................................62 

TABELA 4- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtAu/C, Pt/C e Au/C.................................................70 

TABELA 5- Razões atômicas das amostras PtIr/C obtidas por 

EDX......................................................................................................................................71 

TABELA 6 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtIr/C, Pt/C e Ir/C.................................................................................................................72 

TABELA 7- Diâmetro médio das nanopartículas PtIr/C (90:10), PtIr/C (80:20), PtIr/C 

(70:30), PtIr/C (50:50), Ir/C e Pt/C obtidas por MET..........................................................75 

TABELA 8- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtIr/C, Pt/C e Ir/C.....................................................82 

TABELA 9 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtAuIr/C e Pt/C ...................................................................................................................84 

TABELA 10- Diâmetro médio das nanopartículas PtAuIr/C (80:10:10), PtAuIr/C 

(70:20:10), PtAuIr/C (60:30:10), PtAuIr/C (50:40:10), PtAuIr/C (40:50:10) e Pt/C obtidas 

por MET...............................................................................................................................85 

TABELA 11- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtAuIr/C, Pt/C, Au/C e Ir/C......................................94 

TABELA 12- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtIr/C (90:10), PtAu/C (70:30), PtAuIr/C (60:30:10) 

e Pt/C....................................................................................................................................95 

TABELA 13 - Razões atômicas das amostras PdAu/C obtidas por EDX............................96 

TABELA 14 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PdAu/C e Pd/C.....................................................................................................................98 

TABELA 15- Diâmetro médio das nanopartículas PdAu/C (90:10), PdAu/C (80:20), 

PdAu/C (70:30) e PdAu/C (50:50) obtidas por MET..........................................................100 



12 

 

TABELA 16- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAu/C, Pd/C e Au/C.............................................108 

TABELA 17- Razões atômicas das amostras PdIr/C obtidas por EDX...............................108 

TABELA 18 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PdIr/C em diversas proporções...........................................................................................110 

TABELA 19- Diâmetro médio das nanopartículas PdIr/C (90:10), PdIr/C (80:20), PdIr/C 

(70:30) e PdIr/C (50:50) obtidas por MET..........................................................................112 

TABELA 20- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdIr/C, Pd/C e Ir/C.................................................118 

TABELA 21 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PdAuIr/C em diversas proporções......................................................................................120 

TABELA 22- Diâmetro médio das nanopartículas PdAuIr/C (80:10:10), PdAuIr/C 

(70:20:10), PdAuIr/C (60:30:10), PdAuIr/C (50:40:10), PdAuIr/C (40:50:10) e Pt/C obtidas 

por MET.............................................................................................................................121 

TABELA 23- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAuIr/C, Pd/C e Ir/C............................................131 

TABELA 24- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAuIr/C (50:40:10), PdIr/C (70:30), PdAu/C 

(50:50), e Pd/C....................................................................................................................132 

TABELA 25-  Melhores resultados em cronoamperometria da oxidação de etanol em           

-0,35V.................................................................................................................................133 

TABELA 26- Maiores Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) obtidos pelos eletrocatalisadores binários e ternários..........................135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1- Oferta interna de energia no Brasil - 2015 (%)..................................................25 

FIGURA 2- Esquema de uma célula à combustível alcalina................................................26 

FIGURA 3- Fluxograma do método de preparação dos eletrocatalisadores via redução por 

borohidreto de sódio.............................................................................................................46 

FIGURA 4- Diagrama do eletrodo de camada fina porosa...................................................51 

FIGURA 5- a) Potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30 b) Célula de três eletrodos 

utilizada para fazer as caracterizações eletroquímicas..........................................................52 

FIGURA 6- Estação de testes utilizada nos experimentos em células à combustível 

unitárias................................................................................................................................55 

FIGURA 7 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtAu/C, Pt/C e 

Au/C.....................................................................................................................................58 

FIGURA 8- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e histogramas 

da distribuição de tamanho de partícula: Au/C, PtAu/C (50:50), PtAu/C (70:30) e PtAu/C 

(90:10)..................................................................................................................................61 

FIGURA 9- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de KOH 1mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1...............................................................................................................63 

FIGURA 10- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1..............................................................................64 

FIGURA 11-  Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas proporções atômicas, Pt/C e Au/C.....................65 

FIGURA 12- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtAu (50:50)/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial...............................................................................................................................67 

FIGURA 13- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador Pt/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). b) 



14 

 

Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial...............................................................................................................................68 

FIGURA 14 – a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Au/C e PtAu/C, utilizando uma carga de 1mg Pt cm-2, 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1).................................................................................69 

FIGURA 15 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtIr/C, Pt/C e 

Ir/C........................................................................................................................................71 

FIGURA 16- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: Ir / C, PtIr/C (50:50), PtIr / C (70:30), 

PtIr / C (80:20) e PtIr / C (90:10)...........................................................................................74 

FIGURA 17- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1...............................................................................................................76 

FIGURA 18 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1..............................................................................77 

FIGURA 19- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtIr / C em diversas proporções atômicas, Pt/C e Ir/C........................79 

FIGURA 20- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtIr/C (70:30). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial...............................................................................................................................80 

FIGURA 21- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Ir/C e PtIr/C, utilizando uma carga de 1mg Pt cm-2, 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1)...........................................................................82 

FIGURA 22 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtAuIr/C, Pt/C, Au/C 

e Ir/C.....................................................................................................................................83 

FIGURA 23- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: PtAuIr/C (80:10:10), PtAuIr/C 

(70:20:10), PtAuIr/C (60:30:10), PtAuIr/C (50:40:10) e PtAuIr/C (40:50:10) e Pt/C...........86 



15 

 

FIGURA 24- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C, Au/C e Ir/C em solução de KOH 1mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1...............................................................................................................87 

FIGURA 25- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C, Au/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol  

e 1,0 mol L-1 de KOH............................................................................................................88 

FIGURA 26- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas proporções atômicas, Pt/C, Au/C e Ir/C..........89 

FIGURA 27- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtAuIr/C (40:50:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial...............................................................................................................91 

FIGURA 28- Intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) carbonato e d) 

acetaldeído em função do potencial para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAuIr/C (50:40:10), 

PtAu/C (50:50) e PtIr/C (70:30)............................................................................................92 

FIGURA 29- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Ir/C, Au/C e PtAuIr/C, utilizando uma carga de           

1mg Pt cm-2, membrana Nafion® 117, etanol  

(2 mol L-1).............................................................................................................................94 

FIGURA 30 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PdAu/C, Pd/C e 

Au/C.....................................................................................................................................97 

FIGURA 31- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula dos eletrocatalisadores PdAu/C..........99 

FIGURA 32- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Au/C em solução de KOH 1mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1.............................................................................................................101 

FIGURA 33- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Au/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de 

KOH a uma velocidade de varredura 10 mV s-1..................................................................102 

FIGURA 34- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas proporções atômicas, Pd/C e Au/C.................103 



16 

 

FIGURA 35- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdAu/C (50:50). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial.............................................................................................................105 

FIGURA 36- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador Pd/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). b) 

Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial.............................................................................................................................106 

FIGURA 37- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Au/C e PdAu/C utilizando uma carga de  

2 mg metal cm-2, membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1)..............................................107 

FIGURA 38 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores preparados a partir de 

PdIr/C, Pd/C e Ir/C..............................................................................................................109 

FIGURA 39- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: Pd/C, Ir/C e PdIr/C..........................111 

FIGURA 40- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1.............................................................................................................113 

FIGURA 41 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e     1,0 mol L-1 de 

KOH a uma velocidade de varredura 10 mV s-1..................................................................114 

FIGURA 42 Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdIr / C em diversas proporções atômicas, Pd/C e Ir/C....................115 

FIGURA 43- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdIr/C (90:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial.............................................................................................................................116 

FIGURA 44 - Desempenhos eletroquímicos de uma DAEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Ir/C e PdIr/C utilizando uma carga de 2 mg metal cm -2; 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1).........................................................................117 



17 

 

FIGURA 45 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores preparados a partir de 

PdAuIr/C, Pd/C, Au/C e Ir/C...............................................................................................119 

FIGURA 46- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: PdAuIr/C (80:10:10), PdAuIr/C 

(70:20:10), PdAuIr/C (60:30:10), PdAuIr/C (50:40:10) e PdAuIr/C (40:50:10).................122 

FIGURA 47- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C em solução de KOH 1mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1.............................................................................................................123 

FIGURA 48- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 

de KOH a uma velocidade de varredura 10 mV s-1..............................................................124 

FIGURA 49- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas proporções atômicas, PdC, Au/C e Ir/C........125 

FIGURA 50- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdAuIr/C (40:50:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial.............................................................................................................127 

FIGURA 51- Intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) carbonato e d) 

acetaldeído em função do potencial para os eletrocatalisadores Pd/C, PdAuIr/C (40:50:10), 

PdAu/C (50:50) e PdIr/C (90:10)........................................................................................129 

FIGURA 52- Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Ir/C, Au/C e PdAuIr/C, utilizando uma carga de  

2 mg metal cm-2, membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1)............................................131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CaC- células à combustível 

PEMFC- Proton Exchange Membrane Fuel Cell 

DAFC- Direct Alcohol Fuel Cell 

AFC- Alkaline Fuel Cell  

PAFC- Phosphoric Acid Fuel Cell 

AEMFC- Anion Exchange Membrane Fuel Cell 

SOFC- Solid Oxide Fuel Cell 

MCFC- Molten Carbonate Fuel Cell 

AEM- Anion Exchange Membrane 

DEMS- Espectrometria de Massas Eletroquímica Diferencial  

SFG- Geração de Soma de Frequências 

FTIR- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

THF- tetraidrofurano  

RRO- Reação de redução de oxigênio  

REH- Reação de evolução de hidrogênio  

CNT- nanotubos de carbono 

EDX- Espectroscopia de energia dispersiva de raio X 

MEA- Membrane Electrodes Assembly ou conjunto eletrodo-membrana-eletrodo 

EDG- eletrodos de difusão de gás  

DRX- Difração de raio X 

XPS- Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X 

MET- Microscopia eletrônica de transmissão 

DEFCs -Direct Ethanol Fuel Cell 

ROE- Reação de oxidação do etanol  

CCTM – Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais 

VC- Voltametria cíclica  

ERH- Eletrodo reversível de hidrogênio 



19 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

As fontes de energia são recursos artificiais ou da natureza utilizados pela 

sociedade para a produção de algum tipo de energia. Trata-se de um assunto extremamente 

estratégico no contexto global, pois o desenvolvimento dos países depende de uma 

infraestrutura energética capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades 

econômicas [1-3]. 

A produção de energia constitui-se também como uma questão ambiental, pois 

depende das formas de utilização dos diferentes recursos energéticos, onde graves impactos 

sobre a natureza podem ser ocasionados [4, 5]. Dessa forma, com o crescimento 

socioeconômico diversos governos, empresas privadas e instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, mundialmente, vêm buscando desenvolver e viabilizar, tanto técnica como 

comercialmente, fontes alternativas de geração de energia, a fim de garantir sua oferta e a 

sustentabilidade ambiental para as próximas décadas permitindo reduzir a dependência dos 

derivados de petróleo e a emissão de poluentes para a atmosfera [1-5]. 

As células à combustível (CaC) são uma alternativa competitiva apresentando 

viabilidade e atratividade para fornecer energia através da conversão de energia química em 

eletricidade por meio de uma reação eletroquímica com alta eficiência e baixas emissões de 

poluentes [3, 6]. Consequentemente, o avanço dessa tecnologia está intimamente ligado ao 

desenvolvimento de materiais empregados na eletrocatálise como os catalisadores [2-4].  

As CaC são sistemas eletroquímicos práticos, na forma mais simples, são 

constituídas por dois eletrodos (condutores eletrônicos) e um eletrólito (condutor iônico), 

onde em um dos eletrodos (ânodo) ocorre a reação de oxidação do combustível, enquanto 

no outro (cátodo) ocorre uma reação de redução do agente oxidante (gás oxigênio). Ambas 

as reações, anódica e catódica, são heterogêneas e ocorrem na interface eletrodo/eletrólito, 

sendo catalisadas na superfície dos eletrodos, utilizando-se geralmente materiais baseados 

em platina [7-10]. 

Nas últimas décadas, as CaC de baixa temperatura PEMFC (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell), tais como as células a combustível de álcool direto DAFC (Direct 

Alcohol Fuel Cell) tem recebido grande atenção na literatura em virtude do seu grande 

potencial energético para aplicações portáteis [5, 11, 12].  
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Contudo, com o recente progresso no desenvolvimento das membranas 

trocadoras de ânions, as células à combustível alcalinas (Alkaline Fuel Cell - AFC) vêm 

ganhando grande atenção nos últimos anos [11, 13-15]. Dentre as vantagens das AFCs, 

destaca-se a cinética rápida da oxidação das pequenas moléculas ricas em hidrogênio no 

ânodo, que por conta do alto valor de pH facilita na desprotonação das espécies tornando-as 

muito mais reativas [16, 17]. O mesmo acontece com a reação de redução de oxigênio na 

qual a cinética é significativamente mais rápida se comparada à reação em meio ácido [13, 

15]. Entretanto, diversos parâmetros, tais como desenvolvimento de membranas com maior 

condutividade, catalisadores com maior atividade eletrocatalítica são fatores que precisam 

ser otimizados para que se obtenham maiores densidades de correntes nas células a 

combustível alcalinas [18] evidenciando a importância de estudos em meio alcalino. 

Portanto o desenvolvimento de novos materiais para aumento das densidades de corrente e 

diminuição de custos desses dispositivos são de extrema importância.  

Nos últimos anos várias pesquisas estão sendo desenvolvidas buscando a 

utilização de diferentes combustíveis para serem utilizados no ânodo das PEMFCs [11, 13, 

19] dentre eles, o hidrogênio por possuir uma alta densidade de energia [9, 13, 19-23]. 

Entretanto, quando o hidrogênio é produzido pela reforma de hidrocarbonetos pode 

apresentar traços de CO, que envenena e diminui a atividade eletrocatalítica dos 

eletrocatalisadores de platina presentes no ânodo das células a combustível de baixa 

temperatura [20-22, 24, 25].  

Outra alternativa ao gás hidrogênio são as substâncias líquidas ricas em átomos 

de hidrogênio, para isso pesquisas buscam a aplicação de metanol [19, 26-28], etanol [29-

31], ácido fórmico[32-34] e amônia [35-37], dentre outras. Assim, além dos estudos em 

células que são alimentadas com hidrogênio, existe um crescente interesse no 

desenvolvimento de células a combustível que utilizam álcoois diretamente como 

combustível (DAFCs).  

No Brasil, país no qual o etanol é produzido em larga escala [38], sendo o estado 

de São Paulo o responsável pela maior parte da produção nacional, estudos quanto à 

utilização deste combustível em células também são de extrema importância [23, 28]. Além 

disso, o etanol apresenta as vantagens de ser um combustível proveniente de fontes 

renováveis, possuir alta densidade de energia e também possuir baixa toxicidade [9, 13]. 

No entanto, nas células operadas diretamente com etanol, a quebra da ligação  

C-C de forma eficiente é apontada como um dos principais desafios para aumento da sua 
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densidade de potência, devido a sua temperatura de operação (< 100°C) [13], resultando em 

mais intermediários adsorvidos nos sítios catalíticos e subprodutos [19]. Para reações em 

meio ácido, o acetaldeído e o ácido acético são os principais produtos dessa reação nos 

catalisadores com maiores atividades eletrocatalítica [9, 11, 13]. 

Os catalisadores a base platina são amplamente utilizados em PEMFCs e 

DAFCs, principalmente nos estudos em meio ácido, porém estes eletrocatalisadores 

apresentam ainda um alto custo, pois além da Pt ser um metal pouco abundante na natureza, 

existe o problema relacionado a oxidação incompleta do etanol [39, 40]. Portanto, o 

desenvolvimento de novos eletrocatalisadores mais eficientes, como também livres de Pt 

utilizando materias mais eficientes, mais abundantes e de menor custo faz-se necessário. 

Nesse sentido, uma variedade de estratégias vem sendo utilizadas para tentar 

diminuir a quantidade de metal nobre nos eletrocatalisadores, sendo assim, formulações 

binárias e ternárias para o estudo da oxidação eletroquímica de etanol foram propostas [41-

43]. No entanto, estes resultados são contraditórios, pois envolvem diferentes metodologias 

de preparação de eletrocatalisadores, as quais dificultam a comparação direta destes 

resultados. 

Uma alternativa aos convencionais eletrocatalisadores de Pt são os 

eletrocatalisadores baseados em metais de transição, principalmente para o meio alcalino, 

onde alguns estudos verificam que a cinética da reação de oxidação do etanol é aumentada 

[44-46]. O Pd tem se mostrado como um dos metais mais promissores, além de ser abundante 

é eletroquimicamente estável tanto em meio ácido como alcalino [46, 47]. Ademais, sabe-se 

que Pd tem propriedades similares à Pt. Entretanto, a atividade de Pd puro pode ser 

melhorada diante de algumas mudanças como a associação de outro metal a ele ou até 

mesmo na modificação do suporte do eletrocatalisador [45, 46, 48]. Xu et al. verificaram 

que o inicio da oxidação de etanol sobre Pd ocorreu em menores valores de potencial quando 

se comparado à Pt, além de Pd apresentar maiores densidades de corrente do que Pt [44]. Já 

foi verificado que o efeito da adição de outros metais promove significativamente a atividade 

eletrocatalítica do Pd em comparação a introdução a Pt, além de aumentar a estabilidade dos 

eletrocatalisadores frente a oxidação do etanol em meio alcalino [46, 49]. 

Dentre alguns metais que podem ser associados ao Pd e à Pt o Au é um dos mais 

promissores para oxidação de pequenas moléculas orgânicas. He et al. [50] estudaram a 

oxidação eletroquímica do etanol em meio alcalino sobre nanopartículas de PdAu e PdSn 

preparadas pelo método de redução por borohidreto de sódio. As nanopartículas PdAu e 
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PdSn possibilitaram a obtenção de uma alta densidade de corrente e estabilidade quando 

comparadas a nanopartículas de Pt/C comercial. As ligas PdAu exibiram maior tolerância ao 

envenenamento da superfície quando comparadas ao Pt/C, além disso Silva et al. [51] 

sugerem que adição de ouro em eletrocatalisadores pode contribuir com a melhora da 

atividade eletrocatalítica através do efeito eletrônico. Segundo Antolini e Gonzalez [13] o 

Au adsorve oxigênio em potenciais menos positivos em meio alcalino comparado ao meio 

ácido e baseando-se na teoria do mecanismo bifuncional esse fenômeno pode diminuir o 

envenenamento catalítico por CO adsorvido. Além disso, o Au pode ajudar a estabilizar Pd 

e Pt [52] quando submetidos à condições de operação prolongadas [53]. 

Outra associação à Pt e Pd que aumenta significativamente a atividade 

eletrocatalítica do sistema é a adição de Ir, segundo Neto et al. [54, 55] este aumento está 

associado ao efeito eletrônico ou ao mecanismo bifuncional que diminui o envenenamento 

da superfície catalítica. Shen et al. [56] indicam que a adição de Ir pode facilitar a remoção 

dos intermediários etóxi adsorvidos, portanto, liberando sítios ativos para a reação de 

oxidação do etanol e tornando o sistema mais resistente ao envenenamento. 

Baseando-se nessas informações é de extrema importância o desenvolvimento 

de novos eletrocatalisadores de PtAuIr/C e PdAuIr/C. Estes materiais ainda não foram 

descritos na literatura para os estudos em célula à combustível alcalina alimentadas 

diretamente por etanol, tampouco foi proposto o entendimento dos mecanismos básicos que 

controlam os complexos processos de oxidação envolvidos para estes materiais. Esta nova 

abordagem também pode contribuir para os estudos desenvolvidos até o presente momento, 

pois leva em consideração a atividade eletrocatalítica do catalisador e a sua aplicação em 

uma condição real de operação, ou seja, o desenvolvimento de uma célula alcalina 

alimentada diretamente por etanol. 
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2- OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi a preparação de eletrocatalisadores PtAu/C, PtIr/C, 

PdAu/C, PdIr/C, PtAuIr/C e PdAuIr/C em diferentes composições atômicas pelo método da 

redução via borohidreto de sódio avaliando o desempenho dos mesmos na oxidação 

eletroquímica do etanol em meio alcalino. 
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3- REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1- Matriz energética brasileira  

 

O panorama mundial está mudando rapidamente, a humanidade está vivendo um 

período de transformações e depende cada vez mais de energia para manutenção de sua 

qualidade vida [57]. Para isso, estão sendo desenvolvidos, ao longo da história, diversos 

processos tecnológicos de geração, eficiência e conservação de energia. Assim, a energia é 

essencial para o crescimento e desenvolvimento de um país, porém toda forma de produção 

energética traz impactos ao meio ambiente [57-59]. 

Os padrões atuais de produção e consumo de energia são baseados nas fontes 

fósseis, o que gera emissões de poluentes, gases de efeito estufa e põem em risco o 

suprimento a longo prazo no planeta [60]. As oscilações de seu preço advindas das 

instabilidades políticas, religiosas, econômicas e sociais em que estão situados os maiores 

produtores também é um ponto de incerteza e insegurança que mostra que o mundo necessita 

desenvolver substitutos para esse tipo de fonte de energia [61] .  

O Brasil, assim como outros países, começou há algum tempo a corrida para 

desenvolver fontes renováveis de energia que pudessem substituir o petróleo e seus 

derivados. Estes substitutos deveriam ter as seguintes características: serem renováveis, 

viáveis economicamente e ambientalmente mais sustentáveis [61, 62]. Dentre as várias 

fontes de energia renovável no país, destacam-se o setor hidroelétrico e o bioetanol provindo 

da cana-de-açúcar, como também fontes de energia oriundas de biomassa, do biodiesel e 

outros, tendo aumentado sua participação na matriz energética nacional [63-65]. 

Neste contexto, o Brasil se destaca dos demais países por um motivo bem 

simples: a matriz brasileira apresenta um aumento no desenvolvimento da tecnologia 

renovável, comparada à média mundial. O Brasil tem, portanto, uma oportunidade ímpar de 

se firmar como um dos líderes mundiais no setor de energia, impulsionado por seu 

gigantesco potencial hídrico e contando com um forte programa de combustíveis alternativos 

dirigido pelo etanol, que faz com que o país esteja na frente dos demais nesse quesito [66]. 
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Recentemente, 43,5% da matriz energética nacional já é baseada nos sistemas 

renováveis como demonstrado na FIG. 1.  

 

 

FIGURA 1- Oferta interna de energia no Brasil - 2016 (%)  

Disponível em: Resenha Energética Brasileira: < http://www.mme.gov.br/> Acesso em 07 

jul. 2017. 

 

Diante deste contexto a produção de uma tecnologia renovável e eficaz, como a 

CaC é um cenário de grande viabilidade e atratividade para a nova era de energia. Elas são 

dispositivos que transformam energia química em energia elétrica diretamente, produzindo-

a com baixo impacto ambiental. Além de ser altamente eficiente, a geração de eletricidade 

ocorre próxima ao local de consumo diminuindo perdas associadas à transmissão e, 

sobretudo o alto custo de construção e manutenção das linhas de distribuição, possibilitando 

ainda a geração de energia bem distribuída em todas as áreas, sem ruídos e com baixa 

emissão de poluentes [67-69]. 

 

3.2- Células à Combustível  

 

Nas últimas décadas um novo conceito tecnológico de geração de energia 

elétrica com baixa emissão de poluentes como a CaC vem ganhando espaço principalmente 

para uso em veículos, mas também como estações geradoras de energia em residências, 

hospitais, pequenas indústrias e geração de energia portátil [70-74]. Esses sistemas são 

dispositivos eletroquímicos capazes de converter uma grande quantidade de combustíveis 

em energia elétrica de uma maneira mais ecológica, eficiente e de operação contínua graças 

http://www.mme.gov.br/
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à alimentação constante de um combustível [3, 75, 76]. Esta conversão ocorre por meio de 

duas reações químicas parciais em dois eletrodos separados por um eletrólito apropriado, ou 

seja, a oxidação de um combustível no ânodo e a redução de um oxidante no cátodo, com o 

auxílio de catalisadores especialmente desenvolvidos. Nas equações 1, 2 e 3, estão 

representadas as reações considerando-se o H2 como combustível no ânodo [3, 68, 76]: 

Ânodo: 2 H2 + 4 OH-  ↔  4 H2O + 4e-                                                                    Equação 1 

Cátodo: 2 H2O + 4e- + O2  ↔  4 OH-                                                                       Equação 2 

Reação Global: 2 H2 + O2   ↔   2 H2O                                                                     Equação 3 

Existem vários tipos de células à combustível, mas todas elas possuem o mesmo 

princípio de funcionamento. Abaixo tem-se o esquema de uma das células à combustíveis 

mais comum, denominada de AFC:  

 

 

FIGURA 2- Esquema de uma célula à combustível alcalina [77] 

 

De acordo com Wendt et al. [3], as células a combustível em geral são 

conhecidas pelo tipo de eletrólito que utilizam e sua temperatura de operação. Os tipos de 

células de maior interesse são: 

BAIXAS TEMPERATURAS 

 PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell): o tipo de eletrólito que usam é 

uma membrana polimérica e opera a aproximadamente a 80ºC. São promissoras, pois 
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permitem partidas rápidas, além das vantagens de alta eficiência com baixa emissão 

de poluentes. Porém, uma das grandes desvantagens da PEMFC é a utilização de 

eletrodos constituídos por metais nobres, geralmente a platina. Além disso, esse tipo 

de célula só apresenta, geralmente, desempenhos satisfatórios quando utilizado como 

combustível o hidrogênio puro. 

 PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell): o eletrólito é o ácido fosfórico concentrado e 

operam entre 160 e 200ºC. Para temperaturas menores o ácido fosfórico torna-se 

péssimo condutor iônico e o envenenamento do catalisador (platina), torna-se mais 

severo. 

 AFC (Alkaline Fuel Cell): o eletrólito utilizado é alcalino, geralmente KOH, operam 

nas faixas de temperatura de aproximadamente 60 a 90ºC. Permite a utilização de 

combustíveis líquidos, podem ficar desligadas por tempo prolongado e possuem alta 

eficiência. Contudo, a utilização do eletrólito líquido passou a ser um limitador da 

tecnologia, uma vez que é altamente sensível a contaminação por CO2 proveniente 

do ar, formando os íons carbonato, que propiciam variações na condutividade iônica 

de eletrólito e passivação dos eletrodos. Recentemente, o advento das membranas 

trocadoras de ânions possibilitou a inserção da célula à combustível de membrana de 

troca aniônica (AEMFC- Anion Exchange Membrane Fuel Cell), que surge como 

uma tecnologia competitiva com as atuais PEMFCs. 

 DAFC (Direct Alcohol Fuel Cell): vem despertando bastante interesse, pois, 

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

através da reforma de hidrocarbonetos. Operam em temperaturas de até 200°C [76]. 

Entretanto, pode ocorrer a permeabilização dos combustíveis pela membrana o que 

diminui o potencial da célula e quantidade dos mesmos, consequentemente 

diminuindo a eficiência global da célula. 

 

ALTAS TEMPERATURAS 

 SOFC (Solid Oxide Fuel Cell): o eletrólito é um sólido condutor de íons e operam 

entre 800 e 1000ºC É um tipo de célula altamente promissora, poderá ser utilizada 

em grandes aplicações de alta potência industrial e estações centrais de geração de 

eletricidade em grande escala. A desvantagem deste sistema é que os componentes 
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cerâmicos podem apresentar incompatibilidade mecânica entre si, o que resulta em 

uma série de falhas irreversíveis ao sistema.   

 MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell): o eletrólito é uma mistura de carbonato de 

sódio, de lítio e potássio, operam entre 600 e 800ºC. Têm como vantagem, tolerância 

a CO e CO2. Porém o eletrólito pode degradar os componentes da célula depois de 

longos períodos de uso. 

 

Entretanto, um problema ainda encontrado pela tecnologia de células a 

combustível é o seu elevado custo de entrada no mercado [78-80]. A platina é o principal 

metal utilizado nos eletrocatalisadores das células a combustível de baixa temperatura de 

operação, podendo ser usado tanto para a oxidação anódica quanto para a redução catódica, 

elevando consideravelmente a cinética das reações eletródicas e possibilitando o uso 

tecnológico das células a combustível. Por outro lado, o alto custo da platina limita sua 

utilização [81-83].  

Com o advento dos eletrodos de difusão, esta limitação foi significativamente 

reduzida, pois a platina e/ou outros metais encontram-se dispersos em carbono de alta área 

superficial, sendo necessária pequenas quantidades de metal (frações de mg/cm2) para 

formar os eletrocatalisadores necessários para catalisar as reações nos eletrodos [83-85]. 

 

3.2.1- Célula à combustível Alcalina  

 

A AFC possui eficiência elevada, já que a redução de oxigênio é cineticamente 

favorecida em meio alcalino [13, 15]. Além disso, estudos mostram a possibilidade da 

diminuição da quantidade de platina utilizada, tanto no ânodo quanto no cátodo, ou até 

mesmo da substituição de Pt por outros materiais, inclusive não nobres, o que diminui 

consideravelmente o custo da célula à combustível [11]. Outra vantagem, é que o meio 

alcalino é menos corrosivo que o meio ácido, assegurando maior duração e estabilidade de 

tais dispositivos [16, 17]. 

Inicialmente a AFC operava com eletrólitos líquidos, tais como hidróxido de 

potássio ou hidróxido de sódio, que são altamente reativos com o dióxido de carbono (CO2), 

formando carbonatos. Esse processo de carbonatação causa queda de desempenho da célula 

à combustível, derivado da diminuição da condutividade iônica e também a precipitação de 

carbonatos que podem bloquear os poros dos eletrodos [86, 87]. Esses problemas envolvidos 
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nas células à combustível alcalinas líquidas fez com que outras tecnologias fossem 

exploradas como o desenvolvimento das membranas poliméricas trocadoras de ânions 

(AEM- Anion Exchange Membrane), tornando o estudo da AFC mais atraente e realista. No 

entanto busca-se como eletrólito sólido, o uso de uma membrana trocadora de ânions barata 

e com boa estabilidade mecânica, fazendo com que se produza membranas com alta 

condutividade do íon OH- sem deterioração química em temperaturas e valores de pH 

elevados [13, 86]. Portanto, os estudos em célula alcalina estão em grande desenvolvimento 

para que a tecnologia de fabricação de membranas aniônicas sejam aplicadas em células a 

combustível, já estando em fase pré inicial de comercialização para aumentar a durabilidade 

e desempenho das AFCs [7, 88].  

Atualmente estão sendo comercializadas as Membranas ToKuyama® [39, 89, 

90] e fumasep® [91]. Estas membranas têm sido consideradas promissoras para o 

desenvolvimento das células a combustível alimentadas diretamente por álcool, no entanto, 

as mesmas ainda são pouco aplicadas nos estudos em célula à combustível alcalina e 

problemas associados com a condutividade e durabilidade precisam ser resolvidos.  

Uma estratégia que vem sendo adotada por alguns grupos de pesquisa para os 

estudos em célula à combustível alimentada diretamente por álcool é a utilização de 

membranas de Nafion® tratadas e dopadas com KOH ou NaOH, pois esta apresenta uma alta 

resistência em meio alcalino e pode ser empregada como eletrólito nos estudos em CaC 

alimentadas com diferentes combustíveis [39, 92, 93]. 

 

3.3- Alguns combustíveis utilizados nas CaC 

 

O uso de diferente combustíveis, em células a combustível, tem sido largamente 

estudados nas últimas décadas [10, 13, 19, 20, 22, 29, 33, 35]. O emprego do hidrogênio em 

células a combustível do tipo PEMFC apresenta grande potencial para a geração de energia 

elétrica em fontes estacionárias de pequeno e médio porte e em aplicações veiculares [94]. 

Entretanto, o hidrogênio deve ser obtido a partir de fontes renováveis para que a geração de 

energia elétrica seja sustentável, e ainda existem algumas dificuldades quanto à 

infraestrutura de armazenamento e problemas operacionais na sua produção [95, 96], além 

dos problemas relacionados a contaminação por traços de CO, quando o hidrogênio é 

produzido pela reforma de hidrocarbonetos, que envenena e diminui a atividade 
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eletrocatalítica dos eletrocatalisadores de platina presentes no ânodo das células a 

combustível de baixa temperatura [20-22, 24, 25].  

Outro combustível interessante que pode ser utilizado em células alcalinas é a 

amônia, já que possui alta densidade de energia, baixo custo de produção, infraestrutura de 

distribuição já estabelecida, é fácil de ser transportada no estado líquido ou como soluções 

aquosas concentradas, além de ser considerada praticamente não inflamável [97-100]. Outro 

aspecto importante na utilização dessa molécula é que o principal produto de sua oxidação 

é o N2. O ponto negativo dessa substância é a sua toxicidade, além de ser necessário 

hidrogênio para sua produção, fazendo com que o balanço energético seja  

desfavorável [100].  

O metanol tem sido bastante estudado para aplicação como combustível em 

células alimentadas diretamente com alcoóis devido à sua baixa complexidade molecular 

[101, 102]. No entanto, o uso de metanol apresenta alguns inconvenientes por tratar-se de 

um álcool tóxico, muito inflamável e derivado do petróleo, além de permear o eletrólito 

polimérico causando redução de desempenho da célula (fenômeno denominado cross-over) 

[103]. 

Outro combustível em crescimento para os estudos em meio alcalino é o 

formiato (ácido fórmico em meio alcalino). Sabe-se que estudos com ácido fórmico são 

vastos em meio ácido [102, 104-108] devido a sua fácil cinética de reação, elevado potencial 

de célula (teórico) e baixo cross-over. Porém, o ácido fórmico é corrosivo e, portanto, deve 

ser manuseado com cuidado durante transporte, armazenamento e utilização. Esses 

problemas podem ser solucionados pelo uso do formiato, ou seja, o sal formado na reação 

do ácido fórmico com uma base [109, 110]. O formiato é um sal estável, fácil de ser 

manuseado seja na forma sólida ou líquida, apresenta baixa toxicidade e é considerado de 

baixo custo além de não ser volátil. No entanto, é conhecido que em meio alcalino o formiato 

é relativamente estável em superfícies de platina e, portanto, não é facilmente oxidado em 

condições moderadas de reação [110].   

O glicerol também apresenta vantagens para sua aplicação, por ser um 

subproduto do biodiesel, é uma escolha muito atraente devido à sua baixa toxicidade, alta 

densidade de energia e ser um material de partida para inúmeros produtos químicos de alto 

valor. Ele provem de uma fonte renovável (biomassa) e apresenta baixo custo. A conversão 

deste composto em produtos de alto valor agregado não se baseia apenas no aspecto 

econômico, mas também reduz os impactos ambientais deste processo [111-113]. Contudo, 
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o uso deste combustível nas CaC é limitado pela complexidade da reação de oxidação deste 

álcool, ou seja, este poliol apresenta mecanismo de reação complexo devido à presença de 

ligações C-C dependendo da superficie eletródica e eletrólito suporte, podendo exibir uma 

variedade de rotas reacionais com distintos intermediários ativos que podem envenar os 

catalisadores metálicos diminuindo sua capacidade catalítica, podendo não apresentar um 

bom desempenho eletroquímico e rendimento energético [113-115]. 

 Comparando-se os combustíveis citados com o etanol [116, 117], ressalta o 

interesse em estudos com etanol, já que possui alta densidade de energia e é obtido 

principalmente da fermentação da biomassa [22, 116, 118], além de possuir baixa toxicidade 

[22, 116, 119]. Apresenta ainda vantagens, como a facilidade de estocagem, manuseio e 

transporte, além de poder produzir maiores valores de correntes em temperaturas mais 

brandas em relação à PEMFC [11, 39, 120]. 

No Brasil, país no qual o etanol é produzido em larga escala, estudos quanto à 

utilização deste combustível diretamente em células à combustível são de extrema 

importância. Além disso, o etanol apresenta as vantagens de ser um combustível proveniente 

de fontes renováveis e menos tóxico que o metanol. Por outro lado, a oxidação completa do 

etanol a CO2 é mais difícil que a do metanol devido à dificuldade da quebra da ligação C–C 

e os principais produtos da oxidação direta, em se tratando do meio ácido, são acetaldeído e 

ácido acético que passam pela formação de intermediários fortemente adsorvidos que 

bloqueiam os sítios ativos do eletrocatalisador [22, 121]. Assim, o desenvolvimento de novos 

eletrocatalisadores e estudos mecanísticos para esta aplicação tornam-se relevantes [9].  

Assim, ao longo desses últimos anos, muitos estudos tiveram como seu principal 

objetivo a explicação de detalhes referentes ao mecanismo de eletro-oxidação dos 

combustíveis. Para tais informações tem-se utilizado técnicas como a 

Espectrometria de Massas Eletroquímica Diferencial (DEMS) [22, 122, 123], Geração de 

Soma de Frequências (SFG) [124], Elipsometria [125], Espectroscopia Raman [126, 127] e 

de Infravermelho por transformada de Fourier “in situ” (Espectroscopia de FTIR “in-situ”) 

no intuito de desvendar os intermediários adsorvidos no eletrodo e elucidar o mecanismo de 

reação de oxidação, fazendo com que esta técnica se diferencie das demais por ser possível 

acompanhar instantaneamente o início da formação dos diferentes produtos de oxidação 

[128-131]. Além das técnicas espectroscópicas as cromatográficas também se mostram 

como ferramentas importantes para obtenção de informações sobre os produtos de reação 

em células à combustível [121]. 



32 

 

Os principais produtos observados por estas técnicas quando se ocorre a reação 

completa de oxidação do etanol e redução de oxigênio resulta na formação de CO2 e água 

como nas Equações 4, 5 e 6 [132, 133]: 

 

Ânodo: CH3CH2OH + 3 H2O ↔ 2 CO2 + 12 H+ + 12 e-              E°= 0,084           Equação 4 

Cátodo: 3 O2 + 12 H+ + 12e- ↔ 6 H2O                                         E°=1,229           Equação 5 

Reação Global: CH3CH2OH + 3 O2 ↔ 2 CO2 + 3 H2O                E°= 1,145          Equação 6 

 

Contudo, a eletro-oxidação completa leva à formação de muitos intermediários 

adsorvidos e subprodutos durante o processo de oxidação, para o etanol como discutido 

anteriormente. O acetaldeído (CH3COH) e o ácido acético (CH3COOH) são alguns dos 

subprodutos observados quando há a oxidação parcial do etanol [132, 133]. 

O mecanismo global de reação do etanol, em meio ácido, pode ser resumido 

pelas Equações 7 e 8: [11]. 

 

CH3CH2OH → [CH3CH2OH]ads → C1ads, C2ads → CO2      (oxidação completa)  Equação 7 

CH3CH2OH → [CH3CH2OH]ads → CH3COH→ CH3COOH  (oxidação parcial)  Equação 8 

 

A formação de CO2 se dá através de dois intermediários adsorvidos, C1ads e 

C2ads, os quais representam fragmentos com um e dois átomos de carbono, respectivamente. 

Apesar de muitos avanços para elucidar o mecanismo de oxidação do etanol ainda existem 

aspectos não explanados. Por exemplo, existem algumas controvérsias no que diz respeito à 

rota de formação do ácido acético e quais são as espécies adsorvidas. De acordo com alguns 

trabalhos, a ligação C–C é preservada e intermediários do tipo C2ads são formados [134, 

135], entretanto outros afirmam que os principais intermediários contêm somente um átomo 

de carbono e são do tipo C1ads [136, 137]. A quebra da ligação C–C para uma total oxidação 

a CO2 é o principal problema na eletrocatálise do etanol. Deste modo, catalisadores de platina 

levam a uma alta produção dos produtos de oxidação parcial do etanol, ou seja, acetaldeído 

(CH3CHO) e ácido acético (CH3COOH) [138]. Estas reações paralelas levam à perda na 
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capacidade do combustível gerar eletricidade, além de levarem à formação de substâncias 

indesejadas [11]. 

Sabe-se que em meio alcalino a oxidação do etanol pode ocorrer por três rotas 

diferentes, com formação de acetaldeído (Equação 9), ácido acético (Equação 10) ou de CO2 

(Equação 4) como produtos de reação. A reação de oxidação do etanol não é favorecida em 

baixas temperaturas e, portanto, em geral a oxidação é interrompida nas etapas de formação 

de ácido acético e acetaldeído. Na reação completa de oxidação do etanol, 12 elétrons são 

produzidos, enquanto que, com a formação dos intermediários, ácido acético e acetaldeído, 

somente 2 ou 4 elétrons são produzidos, respectivamente, fazendo com o desempenho desse 

tipo de célula seja inferior [13]. 

 

  CH3CH2OH + 2 OH-→ CH3COH + 2 H2O + 2e-                                                Equação 9 

  CH3CH2OH + 4 OH-→ CH3COOH + 3 H2O + 4e-                                             Equação 10 

 

Sendo assim, as reações em eletrodos são tipicamente reações heterogêneas nas 

quais acontece a transferência de carga entre o combustível e o substrato. Quando considera-

se a oxidação de um combustível ou a redução de oxigênio sobre um substrato metálico 

qualquer, não é de se esperar, em princípio, que essa situação energética seja atingida 

espontaneamente [23]. Isto é porque ambas reações são geralmente irreversíveis, e devem 

ser promovidas por outros meios. Quando o substrato metálico tem a capacidade de adsorver 

o reagente, como explanado nas Equações 7 e 8, a probabilidade de se atingir uma situação 

energética favorável à transferência de carga, em temperaturas não muito acima da ambiente, 

aumenta consideravelmente. Os materiais que possuem esta propriedade são chamados de 

eletrocatalisadores e as características descritas fazem da platina, como informado 

anteriormente, um dos eletrocatalisadores mais eficientes para uma série de reações de 

interesse em tecnologia eletroquímica [139]. Infelizmente, quando se trata de oxidar 

combustíveis em eletrodos com base na platina, o custo é sem dúvida um fator relevante, e 

os objetivos em desenvolvimento são incorporar a quantidade mínima necessária e adaptar 

as condições para que o aproveitamento seja máximo [140]. Portanto, é imprescindível que 

se estude eletrodos formados por diferentes materiais além de buscar combustíveis 

alternativos ao hidrogênio, como o etanol, capazes de produzir maiores densidades de 
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corrente permitindo que seja averiguado a cinética e quais os subprodutos que estão sendo 

gerados para a oxidação deste combustível [139-141].  

 

 

 

3.4- Métodos para preparação de eletrocatalisadores  

 

 É um fato largamente conhecido, que a atividade catalítica dos 

eletrocatalisadores é extremamente dependente do método de síntese utilizado [142, 143]. 

Além da composição dos eletrocatalisadores [144-146], propriedades como tamanho de 

partícula [147, 148] a qual está intimamente correlacionada com a área ativa para reação, 

porosidade do suporte [149, 150], morfologia das nanopartículas [151], dentre outras 

propriedades que afetam sensivelmente a atividade catalítica dos eletrocatalisadores. Vale 

ressaltar que estas propriedades são, em grande parte, resultado do método de síntese 

empregado. 

A escolha do método de preparação dos catalisadores determina o tamanho de 

partícula e também a composição (formação de ligas metálicas ou óxidos) que por sua vez 

desempenha um papel de grande importância na cinética das reações em termos de atividade 

eletrocatalítica [152-154]. Portanto, o estudo e o conhecimento destes métodos, bem como 

o desenvolvimento de novos métodos de preparação de catalisadores nano-estruturados de 

baixo custo, visando um melhor desempenho para as células a combustível são cruciais para 

o avanço desta tecnologia e para reduzir o custo de entrada no mercado [143, 155]. 

O tamanho das partículas dos metais suportados em carbono é um parâmetro 

importante no desempenho dos catalisadores e tem que ser avaliado adequadamente. 

Controvérsias são encontradas quanto ao efeito do tamanho das partículas em relação à 

atividade catalítica [156-158]. Geniès et. al. [156] investigaram o efeito do tamanho de 

partículas de platina suportadas em carbono de alta área superficial na atividade 

eletrocatalítica para a RRO (Reação de redução de oxigênio) em soluções alcalinas. 

Utilizando as técnicas de eletrodo de disco rotatório e microscopia eletrônica de transmissão, 

os autores observaram menor atividade catalítica com o decréscimo do tamanho das 

partículas. Eles relacionaram a atividade catalítica à forte adsorção de espécies oxigenadas 

na superfície do catalisador. Por outro lado, Watanabe et. al. associaram a atividade catalítica 
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à distância entre os cristais, concluindo que para distâncias de até 20 nm entre os cristais a 

atividade específica era máxima [157].  

Com o objetivo de otimizar a ação catalítica dos eletrodos através da síntese de 

novos materiais, diversos métodos de preparação de catalisadores são encontrados na 

literatura [120, 139, 143, 158]. Neste trabalho são descritos alguns métodos de preparação 

de eletrocatalisadores que possibilitam maior controle de alguns fatores, como controle 

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

que é de extrema importância, pois a atividade catalítica é fortemente influenciada por eles.  

 

MÉTODO DA REDUÇÃO POR BOROHIDRETO DE SÓDIO 

 

Dentre os vários métodos aplicados na preparação dos eletrocatalisadores para 

aplicação em células à combustível, destaca-se o método de redução por borohidreto de 

sódio por ser um método comum e simples para a preparação de nanopartículas metálicas. 

Esse método é particularmente adequado para produzir nanopartículas pequenas e 

uniformes. Além disso, o borohidreto é um agente redutor para íons metálicos formando 

metais de valencia zero, com aumento da dispersão das partículas e uma redução em seu 

tamanho e, por consequencia aumentando a área superficial do eletrocatalisador [159].  

Lopez-Suárez et. al. [160] utilizaram o método de redução por borohidreto de 

sódio baseado no procedimento de Kaplan et al. [161] para preparação de eletrocatalisadores 

Pt-Sn/C, onde o suporte de carbono foi adicionado a 0,4 M HCl  contendo os precursores 

metálicos e agitado durante 2 h. Uma solução de amônia foi adicionada enquanto se agitava 

até atingir o pH 11 e então uma solução aquosa de NaBH4 foi adicionada para a redução e 

precipitação dos cátions de metal Pt e/ou Sn. A mistura foi agitada durante 2 h, após esse 

processo a mistura foi filtrada e lavada com água destilada, para retirada de íons cloreto e 

foi levada a estufa a 60°C. Segundo os autores em potenciais abaixo de 0,6 V, Pt3Sn1 mostrou 

a melhor atividade frente a eletro-oxidação de etanol o que foi atribuído a uma maior 

formação de acetaldeído, o que poderia ser atribuído as interações sinérgicas entre Sn e Pt 

favorecendo a formação da liga PtSn. 
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MÉTODO DO ÁCIDO FÓRMICO  

 

O método do ácido fórmico consiste na preparação de eletrocatalisadores via 

redução química, visando alta atividade catalítica e quantidade reduzida de metal nobre. Foi 

demonstrado que os eletrocatalisadores Pt/C preparados pelo método do ácido fórmico 

apresentaram alta atividade catalítica, tanto para a reação de oxidação de hidrogênio no 

ânodo, quanto para a reação de redução de oxigênio no cátodo [143]. Posteriormente, este 

método foi adaptado para preparação de ligas de platina com certos metais de transição 

visando aplicações na oxidação eletroquímica de metanol e de etanol. Nestes casos, o método 

mostrou-se também eficiente para a preparação de catalisadores para as reações estudadas 

[143].  

A metodologia de preparação de eletrocatalisadores pelo método do ácido 

fórmico é bastante simples: inicialmente o pó de carbono de alta área superficial (Vulcan 

XC-72, Cabot, 240 m2 g-1) é adicionado a uma solução de ácido fórmico e a mistura é 

aquecida a 80°C. Uma solução contendo os sais de platina e do co-catalisador é adicionada 

em etapas. Para o controle do andamento da redução, utiliza-se o iodeto de potássio como 

reagente externo, com a finalidade de indicar a presença de platina em solução (vermelho 

intenso). Após a redução total da platina não se observa mais o tom avermelhado e novas 

adições da solução contendo os íons metálicos podem ser realizadas. Após a redução total 

da platina, o catalisador é filtrado, seco e triturado [143]. 

 

MÉTODO DE BÖNNEMANN 

 

O método de Bönnemann, também conhecido como método coloidal, pode ser 

utilizado para a obtenção de catalisadores mistos ou sistemas de catalisadores, ternários e 

quaternários, sobre carvão ativo e carvão ativo grafitizado [162, 163]. Nele, se obtém 

partículas com aproximadamente 2,5 nm de diâmetro, com bom controle da composição, 

entretanto por utilizar solventes anidros e atmosfera inerte, revela-se muito dispendioso 

[164]. Esta metodologia pode ser aplicada com sucesso para a obtenção de 

eletrocatalisadores à base de platina e ligas contendo metais (e/ou óxidos de metais) como 

os elementos de transição Sn, Ru, V, W, Mo, Cu, Fe, Co e Ni [163, 165, 166].  
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Léger et. al. [167] estudaram o mecanismo da oxidação eletroquímica  de etanol 

usando eletrocatalisadores  Pt/C, PtSn/C e PtSnRu/C preparados por esse método. O 

precursor coloidal foi primeiramente preparado sob atmosfera inerte a partir de sais 

metálicos anidros num solvente orgânico tetraidrofurano (THF) na presença de um 

surfactante (tipicamente um sal de amônio quaternário). O papel deste surfactante é essencial 

porque impede a aglomeração das partículas metálicas durante a redução e permite o controle 

do tamanho de partículas. Para a redução dos íons metálicos, esse forte redutor preparado é 

adicionado à solução dos sais dos metais a 40 °C sob agitação. Após a agitação, a dispersão 

coloidal é vagarosamente adicionada à suspensão de pó de carbono (suporte) em THF e o 

surfactante é removido por tratamento térmico. Este passo é importante e a temperatura 

utilizada é crucial para evitar a sinterização das partículas metálicas. Tipicamente, 300° C é 

a temperatura ideal para tal processo.  

 

MÉTODO DA DEPOSIÇÃO ESPONTÂNEA 

 

Um grande esforço vem sendo realizado nos últimos anos para desenvolver um 

sistema de eletrocatalisadores que apresente alta atividade e uma quantidade reduzida de 

metal nobre [168-170]. Recentemente, Franceschini et. al. [168, 169] relataram que o 

método de preparação de catalisadores através da deposição espontânea é um processo 

simples e reprodutível. Foi demonstrado que a modificação do níquel por deposição 

espontânea de metais de transição, como Ag, Cu e Ru é uma alternativa econômica e simples 

para a ativação da reação de evolução do hidrogênio (REH) em cátodos em meio alcalino.  

Neste processo a deposição pode ser concluída sem a aplicação de um potencial 

externo ou a adição e qualquer agente redutor. Chang et. al. [171] sintetizaram 

eletrocatalisadores PtRu em duas etapas: depositaram Ru espontaneamente sobre nanotubos 

de carbono (CNT), onde o produto foi usado como um substrato para deposição de Pt 

resultando no sistema Pt-Ru/CNT. Segundo os autores a camada de platina possui uma maior 

área ativa resultando em um eletrocatalisador com maior atividade ajudando o combustível 

a entrar em contato facilmente com a platina na aplicação em célula à combustível 

alimentados com hidrogênio.  
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MÉTODO DE IMPREGNAÇÃO  

 

O método da impregnação é uma das técnicas mais utilizadas para preparação 

de eletrocatalisadores metálicos, além de ser um método simples e direto [172, 173]. O 

processo inclui uma etapa de impregnação seguido por uma etapa de redução. Durante a 

etapa de impregnação, os precursores metálicos são adicionados a suportes com alta área 

superficial em solução aquosa para formar uma mistura homogênea. Entretanto, este método 

não mostra um bom controle do tamanho e distribuição de partículas [174]. 

Götz e Wendt [163] em uma abordagem exploratória para encontrar formulações 

melhoradas de eletrocatalisadores, sintetizaram por impregnação e pelo método de 

Bönnemann catalisadores binários e ternários suportados em carbono com os elementos Pt 

e Ru, W, Mo ou Sn, modificando catalisadores Pt e PtRu pela adição dos co-catalisadores. 

Eles testaram a atividade eletrocatalítica para oxidação anódica de H2 contendo 150 ppm de 

CO e também para metanol. Segundo os autores, o catalisador Pt/Ru/W exibiu melhor 

atividade frente a oxidação de H2/CO e Pt/Ru, para a oxidação do metanol. Também foi 

verificado que o método desenvolvido por Boënnemann foi muito mais efetivo do que o 

método da impregnação. 

 

MÉTODO DA REDUÇÃO POR ÁLCOOL 

 

O método da redução por álcool foi desenvolvido por Toshima e Yonezawa 

[175], para preparar dispersões coloidais de nanopartículas apresentando tamanho e 

distribuição bem uniformes. Neste método, o refluxo de uma solução alcoólica contendo o 

íon metálico na presença de um agente estabilizante, normalmente um polímero, fornece 

dispersões coloidais homogêneas das nanopartículas metálicas correspondentes. O álcool 

funciona como solvente e agente redutor, sendo oxidado a aldeídos e cetonas [176]. 

Este método apresenta as seguintes vantagens como: facilidade na execução do 

procedimento e é reprodutível; as nanopartículas obtidas são pequenas e apresentam-se bem 

distribuídas; o tamanho das nanopartículas pode ser controlado; as dipersões coloidais das 

nanopartículas apresentam alta atividade catalítica e são bastante estáveis [176]. 

Ribeiro et. al. [177] prepararam eletrocatlisadores PtRuNi/C 50:40:10 com 20% 

em massa de metais pelo processo de redução por álcool. Os autores descobriram que quando 
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o pH inicial do meio reacional era ácido, apenas os íons Pt (IV) e Ru (III) eram reduzidos, 

enquanto que a redução dos íons Ni (II) não ocorria. Entretanto, quando se alterou o pH do 

meio pela adição de íons OH- ocorreu a redução dos íons Pt (IV), Ru (III) e Ni (II). Ademais, 

foi observado que para as razões utilizadas OH/metais maiores que 6 os valores analisados 

por EDX (Espectroscopia de energia dispersiva de raio X) era apenas metade do valor 

nominal, chegando à conclusão que a razão ótima OH/metais seria igual a 6. Além desses 

eletrocatalisadores demonstrarem desempenho superior para a oxidação do metanol em 

temperatura ambiente, quando comparado ao eletrocatalisador comercial PtRu/C. 

 

3.5- Eletrocatalisadores para oxidação eletroquímica de álcoois  

 

Considerando reações heterogêneas, a ideia que surge é a de utilizar o 

eletrocatalisador em uma forma física que apresente a maior área superficial possível, o que 

é equivalente a dizer que as partículas deverão ser muito pequenas (nanopartículas) [23]. 

Ademais, sistemas eletroquímicos como as células à combustível tem como componente 

importante os conjuntos membrana-eletrodo (MEA- Membrane Electrode Assembly) onde é 

necessário levar em conta a necessidade de formar uma tripla fase reacional, eles são 

constituídos por dois eletrodos de difusão de gás (EDG) separados pela membrana trocadora 

de íons [8]. Entretanto, a prática tem demonstrado que o simples agregado de partículas de 

catalisador não é a melhor solução para obter eficiências elevadas e pesquisas realizadas em 

diversos grupos de pesquisas tem levado ao desenvolvimento dos chamados 

eletrocatalisadores dispersos ou suportados[178-180].  

Em sistemas eletroquímicos o suporte, que forma parte do eletrodo, deve ser 

condutor, sendo comum o uso de negro de fumo, ou pode ser melhorada a estabilidade desses 

materiais pela utilização de novos suportes alternativos ao carbono Vulcan XC 72 [178-181]. 

Estudos também demonstram que a interação metal/suporte modifica a atividade e 

seletividade do eletrocatalisador aumentando a eficiência catalítica para a oxidação 

eletroquímica de álcoois [179, 182]. Métodos adequados permitem fabricar esse 

catalisadores suportados com partículas de platina ou outros metais de 2 a 6 nm de diâmetro 

ancoradas no suporte [183]. 

Deste modo, estudos de diferentes eletrocatalisadores para oxidação de álcoois 

vem sendo propostos pela literatura [7, 11, 13, 139]. Para alguns autores a utilização do 
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eletrocatalisador Pd tem sido uma alternativa aos eletrocatalisadores de Pt. Vale ressaltar 

que em alguns destes resultados, Pd apresenta uma atividade eletrocatalítica superior ao 

eletrocatalisador de Pt, considerando-se a eletro-oxidação de etanol em meio alcalino. Além 

disso, tem sido observado que o potencial de início da oxidação de alcoóis sobre Pd é 

deslocado para valores menos positivos de potencial em comparação com a Pt [83, 178, 184].  

No entanto, estudos ainda são necessários para aumentar a atividade catalítica 

do Pd para a oxidação de etanol, visto que os trabalhos já apresentados na literatura envolvem 

estudos eletroquímicos considerando diferentes metodolgias de preparação, o que muitas 

vezes dificulta a comparação dos resultados em geral. Baseando-se nestas informações pode-

se dizer que tanto os estudos com eletrocatalisadores de Pt ou Pd são interessantes e poderão 

contribuir para a discussão dos resultados atualmente apresentados na literatura [83, 178, 

184, 185]. Dessa forma, eletrocatalisadores (nanopartículas suportadas em carbono) com 

diferentes composições atômicas, bem como, com nanopartículas apresentando diferentes 

morfologias e estruturas dimensionais, além de modificações na interação metal/suporte, 

vêm sendo investigados procurando melhorar a atividade eletrocatalítica destes materiais 

[186, 187].  

Uma tentativa de melhorar a atividade de Pd e Pt para a oxidação de alcoóis em 

geral é a adição de um segundo ou terceiro metal ao eletrocatalisador, estudos pioneiros 

recentes têm demonstrado que esses catalisadores binários e ternários mostram propriedades 

catalíticas superiores, que não são atingíveis pelos seus homólogos monometálicos, 

proporcionando perspectivas atraentes para o efetivo desempenho catalítico [188-190]. 

Alguns trabalhos propostos na literatura discutem o uso de diferentes combinações com Pt, 

Pd, Au e Ir para melhorar a estabilidade e atividade eletrocatalítica dos catalisadores [51, 80, 

83, 191-193].  

Neto et al. [83] produziram pelo método de redução por borohidreto, 

eletrocatalisadores PdBi/C, nestes estudos foi verificado a atividade destes 

eletrocatalisadores para a oxidação eletroquímica do etanol em comparação com 

nanopartículas de Pt/C e PtBi/C. As nanopartículas PdBi/C com composição atômica (95:05) 

apresentaram uma melhora na atividade eletrocatalítica quando comparadas as 

nanopartículas de Pt/C e PtBi/C. O aumento da atividade das nanopartículas PdBi/C foi 

atribuída ao aumento de espécies OH adsorvidas nos sítios de Pd adjacente ao Bi, o qual 

facilitaria a remoção de intermediários etóxi adsorvidos. Os autores também observaram que 

o mecanismo de oxidação de etanol ocorre de maneira similar em nanopartículas PtBi/C e 



41 

 

PdBi/C, entretanto, diferentes quantidades de Bi são requeridas para alcançar um melhor 

desempenho. 

Dermaconnay et al. [193] estudaram a oxidação eletroquímica do etilenoglicol, 

em meio alcalino, sobre eletrocatalisadores Pt/C, PtPd/C, PtBi/C e PtPdBi/C preparados pelo 

método da micro emulsão. Estes autores observaram que a adição de outros metais à platina 

resulta em uma diminuição da capacidade do catalisador em quebrar a ligação C–C, 

provavelmente, devido à diminuição de átomos de platina superficiais. Entretanto, os 

catalisadores contendo Pd e Bi aparentemente apresentam melhor atividade eletrocatalítica 

para a oxidação do etilenoglicol quando comparados à platina pura. A possível explicação 

para esse fato é que o Bi favorece a adsorção de espécies OH, ou seja, favorece o mecanismo 

bifuncional onde o álcool se adsorve em sítios de platina. O Pd, por sua vez, limita o 

envenenamento dos sítios de Pt pela mudança da composição de espécies adsorvidas. 

Em outro trabalho mais recente Cai et al. [194] sintetizaram materiais binários 

de PdTe/C com diferentes proporções atômicas de Pd/Te (PdTex/C, x = 0,5; 1; 1,5 e 2) pelo 

método do poliol utilizando microondas . As técnicas de caracterização Difração de raio X 

(DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e análise de espectroscopia 

fotoelétrons de raios-X (XPS) revelaram a formação de ligas para estes catalisadores. A 

presença de telúrio inibiu de forma eficaz a aglomeração das nanopartículas de Pd. O 

catalisador contendo Te facilitou a formação de espécies oxigenadas e obviamente 

enfraqueceu a adsorção de espécies como CO. Os voltamogramas cíclicos demonstraram 

que o catalisador PdTe1.5/C apresentou densidade de corrente 2,8 vezes maior que o 

catalisador Pd/C. 

Do mesmo modo, os mesmos autores [191] desenvolveram estudos de 

eletrocatalisadores PdSbx/C  (x = 0; 0,5; 0,1; 0,15; 0,2) para testar a eletro-oxidação do 

etanol. A estrutura e morfologia dos materiais foram caracterizadas também utilizando as 

técnicas de DRX, XPS (Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X) e MET. Os 

resultados demonstraram que a introdução de antimônio nos catalisadores de Pd estava 

ligada a diminuição de tamanho de partícula e também que houve formação de ligas PdSb. 

Os experimentos eletroquímicos comprovaram que a melhor composição foi PdSb1,5/C 

obtendo uma densidade de corrente 1,7 maior quando se comparado com o catalisador Pd/C. 

O aumento de Sb pode promover a formação de hidroxilas provenientes da dissociação da 

água em menores potenciais, entretanto altas concentrações de Sb diminuiu a condutividade 

eletrônica e recobre os sítios ativos de Pd. 
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Da Silva et. al. [80] preparam eletrocatalisadores PdSn/C (90:10, 80:20 70:30, 

60:40 e 50:50) via redução de borihidreto de sódio e testaram frente a eletro-oxidação de 

etanol em meio alcalino. Os experimentos eletroquímicos de voltametria cíclica e 

cronoamperometria provaram que PdSn/C (50:50) foi o mais promissor, indicando que a 

presença de SnO2 está associada a remoção do intermediário CO adsorvido, demonstrando 

um efeito sinérgico das composições em decorrência do mecanismo funcional. Entretanto os 

experimentos feitos em células alcalinas unitárias alimentadas diretamente com etanol a 75 

°C, demonstraram uma maior densidade de potência utilizando-se PdSn/C (90:10). A 

inversão dos resultados obtidos eletroquimicamente e em célula estava associada ao fator da 

resistência e capacidade de difusão de combustível através do MEA (Membrane Electrodes 

Assembly ou conjunto eletrodo-membrana-eletrodo) que são fatores que influenciam 

fortemente a eficiência da célula de combustível. 

He et al.  [192] estudaram a oxidação eletroquímica do etanol em meio alcalino 

sobre nanopartículas PdAu e PdSn preparadas pelo método de redução química. As 

nanopartículas PdAu e PdSn possibilitaram a obtenção de uma alta densidade de corrente e 

estabilidade quando comparadas a nanopartículas de Pt/C comercial. As ligas PdAu exibiram 

maior tolerância ao envenenamento da superfície quando comparado ao Pd. 

Da Silva et al. [51] prepararam eletrocatalisadores PtAu/C e PtAuBi/C pelo 

método de radiação via feixe de elétrons, os quais foram empregados nos estudos para 

oxidação eletroquímica de metanol e etanol em meio alcalino. Foi observado frente a 

oxidação de metanol que o eletrocatalisador PtAu/C (50:50) apresentou melhor atividade 

eletrocatalítica, enquanto que para a oxidação de etanol foi PtAuBi/C (50:40:10). Estes 

resultados mostraram que adição de ouro em ambos os eletrocatalisadores pode contribuir 

com a melhora da atividade eletrocatalítica através do efeito eletrônico, enquanto que a 

adição de bismuto facilita a dessorção oxidativa dos intermediários adsorvidos.  

Em outro trabalho Ksar et. al. [195] sintetizaram  nanoestruturas bimetálicas do 

tipo “core-shell” de Pd-Au e testaram sua atividade eletrocatalítica frente a oxidação do 

etanol em meio básico. A liga formada de Pd-Au foi ativa para a oxidação eletroquímica do 

etanol, entretanto não apresentou grande estabilidade. As nanoestruturas de Pdshell-Aucore 

também foram testadas em células à combustível de etanol direto e os resultados 

demonstraram que a aplicação desse material é promissor uma vez que exibiram uma alta 

atividade eletrocatalítica e alta estabilidade. 
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Han et. al. [196] sintetizaram nanopartículas bimetálicas de ouro / platina (Au / 

Pt), as mesmas foram testadas como catalisadores para a eletro-oxidação de etanol. Os 

resultados eletroquímicos mostraram maiores densidades de correntes para o 

eletrocatalisador com uma razão molar (Au: Pt) de 3. Esses resultados podem ser atribuídos 

à morfologia e o efeito sinérgico entre Au e Pt. Os autores sugerem que diante dos resultados 

encontrados o desenvolvimento de catalisadores Au:Pt será de grande avanço para o 

desempenho DEFCs (Direct Ethanol Fuel Cell), pois os experimentos realizados através das 

técnicas de voltametria cíclica e cronoamperometria atestaram a viabilidade quanto ao 

desenvolvimento de uma célula alcalina alimentada diretamente por álcool.  

Dentre os resultados comentados anteriormente nessa sessão, já explanados na 

literatura e inúmeras razões para a utilização de nanopartículas de Au frente a oxidação de 

álcoois, a adição do ouro a platina ou paládio terá a função de proporcionar mudanças 

estruturais no eletrocatalisador, onde estas mudanças poderão acarretar em processo de 

adsorções menos intensos, ou seja, resultará na menor desativação do eletrocatalisador frente 

a oxidação eletroquímica de etanol.  

Em outro trabalho Shen et al. [56] sintetizaram eletrocatalisadores PdIr/C pelo 

método da redução simultânea usando NaBH4 como agente redutor e citrato de sódio como 

complexante e estabilizante. A atividade catalítica e estabilidade dos eletrocatalisadores 

PdIr/C foram comparados com Pd/C para oxidação eletroquímica do etanol em meio 

alcalino. O eletrocatalisador PdIr/C (70:30) apresentou melhor resultado em relação ao Pd/C. 

Esse aumento significativo na atividade eletrocatalítica pode ser atribuído a adição de irídio 

ao paládio, o qual adsorve grupos hidroxilas em irídio metálico e/ou óxido de irídio em 

potenciais menores quando comparados ao Pd/C, o que facilita a remoção dos intermediários 

etóxi adsorvidos. 

Silva et al. [197] relataram que o irídio é um metal promissor para ROE( Reação 

de oxidação do etanol) . Os resultados apresentados neste estudo, demonstraram que o 

nanocatalisador IrPtSn/C 60:20:20 apresenta melhores valores para a reação de oxidação 

eletroquímica do etanol. Foi possível diminuir a fracção de Pt para aproximadamente 73% 

em comparação com ao electrocatalisador comercial PtSn/C E-TEK, proporcionando uma 

melhoria de 282% da densidade de corrente nos experimentos de cronoamperometria. A 

análise FTIR-ATR in situ da reação da oxidação eletroquímica do etanol demonstrou que 

acetaldeído era produzido em maiores intensidades, provavelmente devido à alta quantidade 

de irídio e baixa quantidade de estanho nessa proporção.  
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Tayal et al. [198] relataram que pequenas adições de irídio ao sistema PtSn 

resultou em maior atividade eletrocatalítica para a oxidação eletroquímica do etanol, além 

de aumentar a estabilidade do material. Estes resultados podem estar relacionados com a 

capacidade de irídio se dispersar bem em carbono, também é possível que os átomos de irídio 

causem um efeito eletrônico nos sítios PtSn. 

Portanto, diante dos resultados já relatados na literatura a adição de Irídio ao 

sistema PtAu or PdAu terá a função de ajudar na formação de espécies oxigenadas em 

potenciais menos positivos além de promover o efeito eletrônico, quando comparados a Pt 

ou Pd puro, por conseqüência este comportamento poderia contribuir para um melhor 

desempenho destes eletrocatalisadores nos estudos para a oxidação do etanol em meio 

alcalino. 
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4- METODOLOGIA 

 

4.1 - Preparação dos eletrocatalisadores 

 

Primeiramente para a otimização das composições dos eletrocatalisadores 

ternários foram preparados os catalisadores binários PtAu/C, PtIr/C, PdAu/C e PdIr/C em 

diferentes proporções atômicas (90:10, 80:20, 70:30 e 50:50). Diante dos resultados 

previamente obtidos com as composições binárias, os eletrocatalisadores ternários PtAuIr/C 

e PdAuIr/C foram sintetizados nas seguintes composições atômicas (80:10:10, 70:20:10, 

60:30:10, 50:40:10 e 40:50:10) com carga metálica de 20% em massa a partir dos seguintes 

precursores metálicos:   

 

 Ácido hexacloroplatínico platina - H2PtCl6 . 6 H2O (Aldrich), 

 Nitrato de paládio - Pd(NO3)2 . 2 H2O (Aldrich),  

 Cloreto de irídio - IrCl3 . H2O (Aldrich),  

 Ácido tetracloroáurico - HAuCl4 . 3 H2O (Aldrich).  

 

Como mencionado anteriormente, a atividade eletrocatalítica do material estudado 

depende do método de preparação do eletrocatalisador, este também controla o tamanho, a 

dispersão, a morfologia e o grau de liga das nanopartículas [199]. Já foi comprovado que quando 

se utiliza borohidreto como redutor há um aumento da dispersão das partículas de metais sobre 

a superfície do suporte, reduz significativamente o tamanho das partículas e aumenta a área 

superficial eletroquímica ativa do catalisador, quando comparado com outros agentes redutores 

como hidrogênio e formaldeíldo [200]. Portanto, o método utilizado foi a redução via 

borohidreto de sódio que é de simples execução, possui sua eficácia comprovada para 

diminuir as nanopartículas, apresenta baixo custo, além de ser realizado à temperatura 

ambiente sem uso de solventes orgânicos [159]. 

Por este processo, resumido na FIG. 3, o suporte (Vulcan® XC72 Cabot) foi 

disperso em uma solução de álcool isopropílico/água (50/50, v/v) contendo os íons metálicos 

a serem reduzidos, homogeneizando-se a mistura sob agitação.  

Em seguida, o sal de NaBH4 (acros - organics), utilizado como agente redutor, 

em excesso (razão molar NaBH4:metais igual a 5:1), foi dissolvido em 10 mL de NaOH  
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0,1 mol L-1 (que foi utilizado como agente estabilizante para evitar a degradação do 

borohidreto de sódio), sendo adicionado à mistura com os metais precursores, sob agitação 

por 30 minutos à temperatura ambiente.  

Após este procedimento, a mistura final foi filtrada e o produto resultante lavado 

com 2 L de água destilada, para retirar impurezas como Na+ e Cl-, e seco a 70 º C durante 2 

horas. 

 

 

FIGURA 3- Fluxograma do método de preparação dos eletrocatalisadores via redução por 

borohidreto de sódio 
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4.2 - Técnicas de Caracterização 

 

 4.2.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX) 

 

A análise de espectroscopia de energia dispersiva de raio X é uma técnica 

analítica usada para a obtenção da composição química do catalisador, ou seja, é utilizada 

para avaliar a razão atômica dos metais presentes na amostra. Durante o experimento a 

amostra é bombardeada por um feixe de elétrons que faz com que elétrons de camadas 

internas dos átomos da amostra sejam ejetados. Com a vacância gerada, os elétrons de maior 

energia tendem a ocupar o estado vacante para isso liberam energia na forma de raio X. A 

quantidade de energia liberada pelos elétrons quando vão de uma camada exterior para uma 

camada interior depende do nível de energia inicial e final, e como o átomo possui estados 

específicos, ele então pode ser identificado. O resultado da análise de EDX é um espectro na 

forma de picos que indicam os níveis de energia do salto. A integração dos picos 

correspondentes ao elemento desejado indica a porcentagem relativa do elemento presente 

na amostra [201, 202]. 

A análise elementar semi-quantitativa dos metais presentes nos catalisadores foi 

realizada por esta técnica. Para isso, depositou-se a amostra dos eletrocatalisadores binários, 

na forma de pó, sobre o porta amostras utilizando fita adesiva de dupla face de carbono para 

sua fixação. As análises foram efetuadas em um microscópio da JEOL modelo  

JSM-6010LA. Nos eletrocalisadores ternários essa medida não foi realizada pois a diferença 

da razão atômica entre os elementos presentes está dentro do erro experimental desse 

aparelho (± 10%). 

 

4.2.2 - Difração de raio X (DRX)  

 

A utilização da técnica de difração de raio X tem por finalidade à identificação 

das fases cristalinas presentes nas amostras e cálculo do tamanho médio de cristalitos das 

fases presentes nos eletrocalisadores através da equação de Scherrer (Equação 11). 
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            K . λ  

 d =                                                                                 Equação 11 

         β . cos θ 

Onde d é o tamanho médio aparente do cristalito, K é o fator forma (0,9 para 

cristalito esférico), λ é o comprimento de onda da radiação (0.15406 nm), β é a largura a 

meia altura, em radianos, do pico referente ao plano (220) e θ é o ângulo da posição de seu 

máximo de intensidade (ângulo de Bragg do pico) [165]. 

Uma limitação desta técnica consiste no fato de que somente fases cristalinas 

podem ser registradas, ou seja, fases amorfas existentes permanecem não detectadas nos 

padrões de DRX, outra 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 2 nm podem ser determinadas. Bem como no caso de formação de ligas metálicas 

observa-se um deslocamento dos planos cristalinos para ângulos maiores ou menores [87, 

133]. O sentido deste deslocamento é suscetível ao tamanho do raio do outro metal que é 

inserido na estrutura cristalina, no caso desse trabalho, da platina ou paládio.  

Os padrões de difração podem ser produzidos sempre que a luz atravessa, ou é 

refletida por uma estrutura periódica que apresenta um padrão que se repete regularmente. 

Para que o padrão de difração seja bastante evidente o comprimento de onda da luz incidente 

deve ser aproximadamente igual a distância na qual ele se repete na estrutura periódica em 

um retículo cristalino. As distâncias entre os átomos são da ordem do comprimento de onda 

do raio X. Ao incidir o raio X sobre a estrutura cristalina, seus átomos se convertem em 

centros osciladores e emitem sua radiação em todas as direções. Trata-se de um processo de 

dispersão coerente, no qual os raios, dispersos de cada átomo, se reforçam ou se anulam 

mutuamente, em determinadas direções do espaço, desde que as distâncias percorridas sejam 

ou não múltiplos do comprimento de onda da radiação X (Lei de Bragg). Os difratômetros 

de raio X funcionam de forma a garantir o ângulo de Bragg para a formação dos fenômenos 

de difração de raio X (gerados pelo equipamento) através dos retículos cristalinos presentes 

nas amostras estudadas. O contador do equipamento mede a intensidade do feixe difratado 

em toda a faixa de ângulos 2θ e registra nos padrões de raio X [201].  

No presente trabalho foi utilizado um difratômetro Rigaku, modelo Miniflex II 

com fonte de radiação Cu Kα (0.15406 nm). Para estes experimentos uma pequena 

quantidade do catalisador foi aplicada sobre em um suporte de vidro contendo graxa de 

silicone. A aquisição de dados foi realizada no intervalo 20º ≤ 2θ ≤ 90º do ângulo de 
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incidência da radiação, no modo contínuo, com passos de 0,05º e tempo de contagem de 2 

segundos por passo.  

 

4.2.3 - Microscopia eletrônica de transmissão – (MET) 

 

Por meio da microscopia eletrônica de transmissão é possível a verificação da 

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

das nanopartículas. Essa técnica utiliza um feixe de elétrons que atravessa a amostra e gera 

uma imagem ampliada (em uma tela digital ou numa placa fotográfica) com áreas claras e 

escuras proporcionais relacionadas a densidade e espessura das diferentes regiões da amostra 

[203, 204]. 

Para os estudos de microscopia eletrônica de transmissão foi utilizado um 

Microscópio Eletrônico de Transmissão JEOL modelo JEM-2100 (200 kV). 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 ultrassom. Posteriormente, 

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

um filme de carbono. As imagens foram feitas no CCTM – Centro de Ciência e Tecnologia 

de Materiais do Ipen no laboratório multiuso do departamento, tendo esse um protocolo a 

ser seguido e um limite para imagens de cada amostra, por esse motivo foram tomadas 10 

micrografias para cada amostra, de forma que a coleção de dados permitisse a construção de 

histogramas que representassem a distribuição do tamanho de partículas. Foram medidas 

cerca de 100 partículas [205, 206] em cada amostra para construção dos histogramas e o 

cálculo do tamanho médio de partícula.  
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4.2.4 – Caracterização eletroquímica  

 

4.2.4.1 – Voltametria cíclica (VC) 

 

A caracterização eletroquímica do catalisador requer o condicioamento deste na 

forma de um eletrodo. A técnica de voltametria cíclica foi utilizada com a finalidade de 

caracterizar eletroquimicamente e se obter o perfil voltamétrico dos diferentes sistemas de 

eletrocatalisadores preparados, depositados no eletrodo de trabalho utilizando o método da 

camada fina porosa (FIG. 4), permitindo assim a comparação da atividade catalítica para os 

diferentes materiais preparados [13, 23, 207].  

Esta técnica é utilizada para comparação de diferentes materiais e consiste no 

registro da variação da densidade de corrente com uma determinada varredura cíclica do 

potencial, fornecido por um potenciostato, o potencial é medido entre o eletrodo de 

referência  e eletrodo de trabalho, enquanto que a corrente é medida entre o contra-eletrodo 

e o eletrodo de trabalho [76].  

A preparação do eletrodo de trabalho utilizando a camada fina porosa consiste na 

mistura de 20 mg do eletrocatalisador, 50 mL de água deionizada e 3 gotas de uma dispersão 

6% (v/v) de Teflon. A mistura é submetida a um sistema de ultrassom por 10 minutos. 

Posteriormente, a mistura é filtrada e o sólido ainda úmido é transferido para a cavidade do 

eletrodo de trabalho (com 0,3 mm de profundidade e 0.5 cm2 de área), sendo então 

compactado de forma que a superfície fique mais homogênea possível. 
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FIGURA 4- Diagrama do eletrodo de camada fina porosa [23]. 

 

Os experimentos de voltametria cíclica foram realizados usando uma célula de 

três eletrodos (FIG. 5 b): o eletrocatalisador como eletrodo de trabalho, um eletrodo de 

Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) como eletrodo de referência e uma placa de platina como contra-

eletrodo de aproximadamente 1 cm2 de área. Foi utilizado como eletrólito suporte, uma 

solução de 1,0 mol L-1 de KOH. Os estudos foram feitos no intervalo de potencial de  

-0,85 V a 0,05 V com velocidade de varredura igual a 10 mV s-1. Os experimentos foram 

executados na ausência e na presença de etanol na concentração de 1,0 mol L-1 em solução 

saturada com N2 a temperatura ambiente. As medidas eletroquímicas foram executadas com 

auxílio de um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30 (FIG. 5 a). 
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a)                                                                                      b) 

FIGURA 5- a) Potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30; b) Célula de três eletrodos 

utilizada para fazer as caracterizações eletroquímicas.  

 

4.2.4.2 – Cronoamperometria 

 

A cronoamperometria possibilita a comparação da atividade eletrocatalítica e 

estabilidade de diferentes eletrocatalisadores durante um determinado tempo de operação 

num potencial específico, por meio dessa técnica é possível observar o decaimento da 

corrente em função do tempo [183]. 

As medidas foram realizadas imediatamente após os ensaios de VC (FIG. 5) na 

presença de etanol na concentração de 1,0 mol L-1 adicionada ao eletrólito suporte de  

1,0 mol L-1 de KOH. Nos estudos cronoamperométricos os valores de corrente foram obtidos 

no potencial de -0,35 V (Ag/AgCl), considerando o tempo de operação de 1800 segundos, 

tendo a mesma estrutura experimental das voltametrias cíclicas. Os experimentos foram 

realizados neste potencial porque é uma região onde o potencial é maior do que o potencial 

de inicio da oxidação do etanol, sendo situado aparentemente no meio da curva, além disso, 

este potencial corresponde a 0,5 V vs ERH (eletrodo reversível de hidrogênio), que é um 

típico potencial de operação de células à combustível [208]. 

Os valores de corrente obtidos nestes estudos foram expressos em Ampère (A) e 

normalizados pela quantidade de platina expressa em gramas (A gPt
-1) e nos experimentos 

contendo Pd normalizados por massa de metal ativo. 
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4.3 -Experimentos em células à combustível alcalina 

 

4.3.1- Tratamento das membranas para confecção dos MEA’s 

 

O procedimento estabelecido pelo Centro de Células à Combustível e Hidrogênio 

do IPEN para o tratamento da membrana (eletrólito) tem a finalidade de efetuar uma limpeza 

e remover possíveis contaminantes orgânicos ou inorgânicos das membranas (eletrólitos) 

utilizadas nos experimentos em células à combustível [209] 

Para os estudos iniciais em célula a combustível unitárias alimentadas 

diretamente por etanol foi utilizada a membrana Nafion® 117 (DuPontTM) como eletrólito. 

Antes de cada experimento realizado as membranas foram cortadas nas dimensões de  

5 cm x 5 cm e pré-tratadas quimicamente com H2O2 (3%) e H2SO4 1,0 mol L-1 a 80 °C para 

remover eventuais impurezas orgânicas e minerais. Após a remoção dos resíduos tratou-se 

as membranas com KOH (6,0 mol L-1) a temperatura ambiente por 24 horas. Após os 

tratamentos químicos na presença de H2O2, H2SO4 e KOH foram realizados os tratamentos 

na presença de água destilada.   

 

4.3.2- Preparação dos eletrodos 

 

A preparação dos eletrodos de difusão para uso nas células à combustível 

unitárias foi realizada por prensagem a quente, onde duas camadas difusoras de tecido de 

carbono pintadas com uma tinta catalítica (ânodo e cátodo) foram prensadas na membrana 

de Nafion 117.  

 

4.3.2.1- Preparação dos ânodos   

 

Para a preparação da camada catalítica do ânodo foram utilizados 1 mgPt cm-2 dos 

eletrocatalisadores compostos por platina (PtAu/C, PtIr/C e PtAuIr/C nas diversas 

proporções) e 30% de Nafion® (dispersão 5%, Aldrich). Já nos eletrocatalisadores a base de 

paládio (PdAu/C, PdIr/C e PdAuIr/C nas diversas proporções) foram utilizados                            

2 mgmetal cm-2 dos eletrocatalisadores preparados e 30% de Nafion® (dispersão 5%, Aldrich). 
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4.3.2.2- Preparação dos cátodos  

 

A camada catalítica do cátodo foi preparada utilizando o catalisador comercial 

Pt/C (BASF) com 1 mgPt cm-2 e 30% de Nafion® nos experimentos com ânodos contendo 

eletrocatalisadores com platina. Nos ensaios com ânodos contendo paládio foram utilizados 

2 mgmetal cm-2 e 30% de Nafion® do catalisador comercial Pt/C (BASF). 

As tintas catalíticas preparadas foram aplicadas manualmente sobre o tecido de 

carbono pela técnica de pintura por pincel até a total transferência da carga catalítica. Após 

a pintura os eletrodos foram colocados na estufa a 70 °C por 2 horas para secagem. Em 

seguida para a formação do MEA os dois eletrodos preparados foram prensados junto à 

membrana de Nafion, previamente tratada, a 125 °C por 3 min a uma pressão de                     

100 kgf cm-2. 

 

4.3.3- Experimentos em célula a combustível unitária  

 

A temperatura da célula foi ajustada em 75ºC, sendo que o ânodo da célula foi 

alimentado com uma solução de etanol na concentração de 2 mol L-1 em KOH 2 mol L-1 com 

fluxo de alimentação de combustível de 1 mL min-1 e o cátodo abastecido com O2 gasoso 

previamente umidificado a 85 °C em um fluxo de 150 mL min-1. Todos esses parametros 

foram mantidos após uma série de ensaios para a escolha dos melhores padrões para 

realização dos experimentos. 

Os testes para avaliar a eficiência dos catalisadores foram feitos em célula 

unitária com placas de grafite, onde a distribuição do combustível é feita em canais do tipo 

serpentina (5 cm2 de área geométrica). Os experimentos foram conduzidos em um painel de 

testes especialmente projetado pela empresa Eletrocell e o potencial da célula em função da 

densidade de corrente foi obtido com auxílio de um potenciostato/galvanostato Autolab 

PGSTAT 302 N (FIG. 6).  
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FIGURA 6- Estação de testes utilizada nos experimentos em células à combustível 

unitárias. 

 

4.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  

 

Por meio da espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier é 

possível obter informações com respeito aos produtos formados durante a oxidação 

eletroquímica do etanol em meio alcalino, ou seja, é possível acompanhar o início da 

formação dos diferentes produtos de oxidação em função de um determinado potencial 

aplicado, estes resultados permitem comprovar se a oxidação se processa de forma total ou 

parcial.  

Os espectros de infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro de 

infravermelho modelo Nicolet 6700 FT-IR com detector MCT e acessório de reflectância 

atenuada (MIRacle com Cristal/ZnSe Crystal Plate Pike®), a temperatura ambiente em meio 

de KOH 1 mol L−1 na presença de etanol 1,0 mol L-1. Para os estudos relatados neste trabalho 

foi desenvolvida uma célula eletroquímica de PTFE a qual foi adaptada sobre o acessório de 

ATR. Os potenciais foram aplicados por um potenciostato Autolab PGSTAT 302N.  

Os espectros de infravermelho foram detectados com a razão R:R0, onde R 

representa o espectro a um dado potencial e R0 é o espectro detectado a -0,85 V. Os espectros 

foram coletados a cada 100 mV nos potenciais de -0,85 a 0,05 V a partir de 128 

interferogramas com uma média de 850 a 3000 cm-1 com a resolução espectral fixada em  

8 cm-1.  
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O eletrodo de trabalho para esses experimentos foi preparado com 8 mg de 

catalisador em 1 mL de água e agitado em banho ultrassônico por 5 minutos. Após essa 

primeira homogeneização foi acrescentado 20 μl de uma solução de Nafion® (5%) e 

novamente homogeneizada por mais 15 minutos em banho de ultrassom, dessa tinta uma 

alíquota de 10 μl foi pipetada sobre o suporte de carbono vítreo. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1- Resultados dos eletrocatalisadores binários PtAu/C 

 

5.1.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX) 

 

Os eletrocatalisadores PtAu/C foram preparados em diferentes composições 

atômicas pelo método da redução via borohidreto de sódio.  Os resultados de razão atômica 

obtidos por EDX estão na TAB. 1.  

TABELA 1 - Razões atômicas das amostras PtAu/C obtidas por EDX 

 

Os valores obtidos na maioria das amostras são próximos aos nominais, 

constatando que o método de preparação proposto foi eficiente para produção dos 

eletrocatalisadores. Entretanto, em alguns casos como as principais bandas de absorção de 

energia dos metais são muito próximas, acabam comprometendo a precisão do método de 

análise disponível no microscópio de varredura. 

 

 

5.1.2 - Difração de raio X (DRX)  

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores PtAu/C são 

apresentados na FIG. 7. 

Amostra Composição nominal (%) Razão atômica EDX (%) 

PtAu/C 90:10                95:05 

PtAu/C 80:20                88:12 

PtAu/C 70:30                75:25 

PtAu/C 50:50                55:45 
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FIGURA 7 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtAu/C, Pt/C e Au/C 

 

Os catalisadores de PtAu em diferentes composições atômicas preparados pelo 

método da redução via borohidreto de sódio demonstraram em todos os padrões de DRX um 

amplo pico em 2θ = 25º associado da estrutura hexagonal do carbono Vulcan XC 72. A 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Pt também pode ser observada pelos picos em 

aproximadamente 2θ = 39º, 46º, 67º e 81º [210].  Nos catalisadores contendo PtAu/C pode-

se observar um deslocamento para valores menores de 2θ quando comparado com Pt/C, o 

que sugere a formação de liga PtAu.  

Outras informações importantes que poderiam ser obtidas através da análise dos 

padrões de difração de Raio X são os valores dos parâmetros de rede e tamanho médio do 

cristalito que são apresentados na TAB. 2 para os eletrocatalisadores binários PtAu/C. 
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TABELA 2 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtAu/C, Pt/C e Au/C 

 

 De acordo com a TAB. 2 o parâmetro de rede para PtAu/C (70:30) e PtAu/C 

(50:50) foram maiores que Pt/C sugerindo novamente a formação de fases de liga metálica 

entre platina e ouro com a inserção de átomos de ouro na estrutura cfc da platina [211] .  

Zhou et al. [211] estudaram a atividade de eletrocatalisadores de PtAu e também 

observaram deslocamentos para valores de 2θ nos padrões de DRX, estes autores concluíram 

que este efeito estaria associado a uma presença de fases de liga PtAu. Além disso, eles 

atribuíram esse deslocamento a expansão dos parâmetros de rede da Pt com uma maior 

intereção entre Pt e Au contribuindo para a maior atividade frente a oxidação de etanol. O 

que também acontece no presente trabalho onde o ouro pode estender o parâmetro de rede 

da platina com a formação da liga.  

O tamanho médio de cristalitos obtidos por meio da equação de Scherrer [165] 

foram entre 4,2 e 5,7 nm para eletrocatalisadores PtAu/C e um complemento aos estudos 

dessa determinação foi obtido por meio da técnica  microscopia eletrônica de transmissão. 

Não foi verificada grandes diferenças nos tamanhos de cristalito mesmo com o aumento da 

concentração de Au, o que também foi relatado por Lertthahan et al. [212], onde os autores 

prepararam eletrocatalisadores PtAu/C nas proporções 5:95, 10:90 e 15:85 pelo método de 

redução por borohidreto de sódio, os parâmetros de rede dos catalisadores PtAu/C calculados 

usando a equação de Bragg foram menores que o de Au e diminuíram com o aumento da 

concentração de Pt. Ainda segundo os autores, estes resultados sugeriram a formação de liga 

PtAu em todos os materiais, mesmo com a pequena adição de Pt a Au não foi afetada a 

diferença de tamanho médio de cristalito encontrado estando entre 2,34 nm para Pt/C e 4,01 

nm para PtAu/C 15:85. 

 

Eletrocatalisador  Parâmetro de rede (nm) Tamanho do cristalito(nm) 

PtAu/C (90:10) 

PtAu/C (80:20) 

0,392 

0,392 

4,6 

4,9 

PtAu/C (70:30) 0,393 5,2 

PtAu/C (50:50) 0,402 5,7 

Pt/C 

Au/C 

0,392 

0,408 

4,2 

15,0 
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5.1.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Na FIG. 8 são ilustradas as Micrografias obtidas por MET e histogramas da 

distribuição de tamanho de nanopartícula para os eletrocatalisadores sintetizados a partir de 

PtAu/C. 
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FIGURA 8- Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão e histogramas 

da distribuição de tamanho de partícula: Au/C, PtAu/C (50:50), PtAu/C (70:30) e  

PtAu/C (90:10). 
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Todos os materiais preparados mostraram partículas bem dispersas sobre o 

suporte de carbono, entretanto também foram observadas algumas regiões de aglomerações. 

O tamanho médio das nanopartículas foram determinados pelo diâmetro médio de cerca de 

100 partículas [36, 205, 206] escolhidas aleatoriamente a partir das imagens relevantes de 

MET e são apresentados na TAB. 3. 

 

TABELA 3- Diâmetro médio das nanopartículas PtAu/C (90:10), PtAu/C (80:20), PtAu/C 

(70:30), PtAu/C (50:50), Au/C e Pt/C obtidas por MET. 

 

O eletrocatalisador Au/C apresentou 18,5 nm o que diferiu dos outros 

eletrocatalisadores que apresentaram diâmetro médio de nanopartículas entre 3,9 e 6,4 nm, 

de acordo com a literatura [213, 214] como ouro é um metal nobre ele pode se reduzir 

formando sementes de ouro o que justifica esse crescimento no diâmetro das nanopartículas. 

 

5.1.4 – Caracterização eletroquímica  

 

 

5.1.4.1 – Voltametria cíclica  

 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1 são apresentados na FIG. 9. 

 

Eletrocatalisadores Diâmetro médio de nanopartículas (nm) 

PtAu/C (90:10) 4,0 

PtAu/C (80:20) 4,5 

PtAu/C (70:30) 5,8 

PtAu/C (50:50) 

Au/C 

Pt/C 

6,4 

18,5 

3,9 
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FIGURA 9- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1. 

 

Os voltamogramas de PtAu/C apresentam uma região de adsorção-dessorção de 

hidrogênio bem definida em comparação a platina pura. Além disso, também foi observado 

um aumento de valores de correntes na região de formação de dupla camada com o aumento 

da quantidade de Au no eletrocatalisador, onde PtAu/C (50:50) apresentou maiores 

correntes. Este comportamento é característico de eletrocatalisadores binários que contêm 

metais de transição e pode ser explicado pela maior dispersão do material no suporte [215]. 

A FIG. 10 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C 

em diferentes proporções atômicas, Pt/C e Au/C na presença de 1,0 mol L-1 de etanol e  

1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 10- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1. 

 

É possível observar que os catalisadores binários apresentaram melhores 

atividades para eletro-oxidação do etanol quando comparado com Pt/C e Au/C. PtAu/C 

(50:50) apresentou a melhor atividade eletrocatalítica, além disso, a oxidação do etanol 

começa em um potencial de cerca de - 0,50 V para Pt/C, enquanto que PtAu/C (50:50) inicia-

se em potenciais menos positivos de aproximadamente - 0,70 V. É importante salientar que 

apenas Au/C mostrou uma densidade de corrente final similar ao de Pt/C. Esta observação 

sugere a atividade de Au/C em meio alcalino como já mencionado por outros autores [216, 

217]. 

Segundo Du et al. [218] durante o processo de oxidação de etanol alguns 

intermediários como CO e CH3COads, podem ser adsorvidos na superfície do catalisador 

bloqueando seus sítios ativos [219], onde maiores densidades de correntes em menores 

potenciais, normalmente sugerem uma habilidade anti-envenenamento mais forte sobre a 

superfície eletrocatalítica. Os autores sugerem que eletrocatalisadores PtAu quando se 
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comparado a Pt/C comercial têm uma capacidade anti-envenenamento muito maior, o que 

também pode ser observado na FIG.10 

5.1.4.2 – Cronoamperometria  

 

Os experimentos de cronoamperometria foram realizados para avaliar a 

estabilidade e atividade dos eletrocatalisadores. A FIG. 11 apresenta os resultados dos 

eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas proporções atômicas, Pt/C e Au/C em solução de 

1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl 

durante 1800 s.  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

I 
(A

 g
-1
P

t)

tempo (segundos)

 Pt/C 

 Au/C 

 PtAu/C (90:10) 

 PtAu/C (80:20) 

 PtAu/C (70:30) 

 PtAu/C (50:50)  

 

 

 

FIGURA 11-  Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtAu/C em diversas proporções atômicas, Pt/C e Au/C 

 

Por meio das curvas cronoamperométricas da oxidação do etanol sobre os 

eletrocatalisadores de PtAu pode-se observar que PtAu/C (50:50) também apresentou a 

melhor atividade eletrocatalítica. A densidade da corrente medida para PtAu/C (50:50) é 

cerca de treze vezes maior do que o obtido por Pt/C. Estes resultados podem ser atribuídos 

a uma composição ideal entre Pt e Au, onde o Au funciona indiretamente por diminuir a 

adsorção de intermediários de forte interação com a platina, que de certa forma envenenam 
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os sítios catalíticos de Pt. O ouro pode também auxiliar no aumento de sítios livres de Pt, 

além de fornecer espécies OH-
ads que podem favorecer a oxidação deste intermediários. 

Além disso, com a formação da liga o ouro pode estender o parâmetro de rede da platina. 

Estas propriedades são úteis para os efeitos de alterar a estrutura do catalisador e aumentar 

a clivagem das ligações em etanol. Ademais, já foi retratado na literatura, que a adição de 

Au à Pt pode aumentar a desidrogenação e, também, facilitar a quebra de ligações [220, 221]. 

Os melhores resultados obtidos utilizando os eletrocatalisadores binários PtAu/C 

em comparação com Pt/C, podem estar associados com a formação de liga de PtAu, as quais 

estendem os parâmetros de rede de platina uma vez que estas propriedades podem contribuir 

para a ruptura da ligação C-C, por fim o mecanismo bifuncional não pode ser descartado. 

De acordo com Du et al. [218] catalisadores PtAu e Pt/C apresentam perfis 

cronoamperométricos semelhantes aos da FIG.11, onde o início das curvas diminuem 

rapidamente, o que pode estar ligado ao envenenamento superficial de espécies CO 

adsorvidas geradas durante a oxidação eletroquímica de etanol. Ainda assim segundo os 

autores, as atividades eletrocatalíticas de PtAu são muito superiores a de Pt/C, possuindo 

também melhor estabilidade, durabilidade e uma maior capacidade anti-envenenamento para 

a eletro-oxidação de etanol, sendo atribuídas essas caraterísticas ao Au aumentar a parâmetro 

de rede da platina desempenhando um papel essencial para a melhoria da atividade de 

oxidação, onde a interação eletrônica entre Pt e Au é de grande importância. Além disso, Au 

possui alta atividade eletrocatalítica para oxidação de CO que também pode melhorar o anti-

envenenamento removendo as espécies adsorvidas, melhorando a estabilidade e aumentando 

o potencial de oxidação da Pt [222]. 

 

5.1.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FIG. 12 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 

intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador PtAu/C (50:50), que foi o eletrocatalisador que sugeriu 

melhor atividade eletroquímica.  
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FIGURA 12- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtAu (50:50)/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial. 

Para avaliar o efeito da atividade dos eletrocatalisadores sobre a distribuição dos 

produtos e associar a variação das bandas durante a reação de eletrooxidação do etanol em 

diferentes potenciais, todas as bandas foram deconvoluídas por funções Lorentzianas [223-

225]. 

As principais bandas nos espectros de FTIR foram observadas em 

aproximadamente 928, 1376, 1407 e 2343 cm-1 as quais são características da presença de 

acetaldeído, carbonato, acetato e CO2, respectivamente [224, 225]. 

De acordo com a FIG.12 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos tem início entre -0,7 e -0,6 V. Inicialmente, apenas uma pequena quantidade de 

acetato e traços de acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação de acetato é 

superior a de CO2 e acetaldeído em todo o intervalo de potenciais estudados. Só a partir de 

-0,55 V é que se observa o início da formação de CO2  que permanece próxima a formação 

de acetaldeído e é inferior a formação de acetato. Entretanto, a partir de -0,05 ocorre 

diminuição na produção de acetato que pode estar associada à sua estabilidade em meio 
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alcalino, onde sua produção em potenciais menos negativos pode ser atribuído ao consumo 

de acetaldeído e a produção de CO2. 

Ainda na FIG. 12 a) é possível observar, pelo comportamento das bandas 

próximas a 1630 cm-1, um aumento na quantidade de água na interface do eletrodo, 

provavelmente pela sua adsorção ao ouro para formar espécies OH que ajudam na remoção 

de intermediários fortemente adsorvidos, de maneira análoga trabalhos envolvendo outros 

sistemas com outros metais de transição como PtRu, PtSn e PtRh também verificaram esse 

aumento [223, 224, 226, 227].  

A FIG. 13 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05 V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o gráfico de intensidade 

integrada das bandas da formação de produtos para o eletrocatalisador Pt/C. 
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FIGURA 13- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador Pt/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). b) 

Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial. 

 

De acordo com a FIG.13 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 
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acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação de acetato é superior a de CO2 e 

acetaldeído em todo o intervalo de potenciais estudados. Quando se comparado a PtAu/C 

(50:50) é possível observar que há maior formação de acetato e acetaldeído sobre o sistema 

binário, entretanto Pt/C apresentou uma maior formação de carbonato, onde geralmente essa 

formação está associada a produção de CO2.  

Em termos de intensidade de bandas, estes resultados sugerem que o produto 

principal da oxidação do etanol para os eletrocatalisadores Pt/C e PtAu/C em meio alcalino 

é o acetato indicando que a oxidação ocorre de forma incompleta pelo mecanismo indireto, 

ou seja, o acetato é formado como produto principal quando comparado a CO2.  

 

 

5.1.6 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

A seguir, é possível comparar o desempenho dos eletrocatalisadores binários de 

PtAu/C como ânodo nos estudos em célula a combustível alcalina unitária alimentada 

diretamente com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os 

experimentos. 
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FIGURA 14 – a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Au/C e PtAu/C, utilizando uma carga de 1mg Pt cm -2, 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1). 
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 Os experimentos em célula a 75°C demostrados na FIG.14 e TAB. 4 mostraram 

que a densidade de potência para o eletrocatalisador PtAu/C (70:30) foi três vezes maior do 

que o obtido utilizando Pt/C. Entretanto, não condiz com os resultados obtidos nos 

experimentos eletroquímicos que indicaram o eletrocatalisador PtAu/C (50:50) como melhor 

material. Isto pode estar relacionado com a construção do ânodo, uma vez que a carga de Pt 

é constante  (1 mgPt cm-1) o ânodo composto por PtAu/C (50:50) é mais espesso do que a 

PtAu/C (70:30). Consequentemente, PtAu/C (50:50) é mais resistivo do que o eletrodo 

PtAu/C (70:30) o que também dificulta a difusão de combustível através da camada 

catalítica. 

 

TABELA 4- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtAu/C, Pt/C e Au/C 

  

 

 

5.2 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PtIr/C 

 

5.2.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX) 

 

Os eletrocatalisadores PtIr/C foram preparados em diferentes composições 

atômicas pelo método da redução via borohidreto de sódio.  Os resultados de razão atômica 

obtidos por EDX são demonstrados na TAB 5.  

 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW.cm-2) 

PtAu/C (90:10) 

PtAu/C (80:20) 

0,53 

0,55 

3,0 

3,1 

PtAu/C (70:30) 0,69 9,0 

PtAu/C (50:50) 0,58 4,5 

Pt/C 

Au/C 

0,53 

0,38 

3,0 

1,6 
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 TABELA 5- Razões atômicas das amostras PtIr/C obtidas por EDX 

 

Como nos eletrocatalisadores PtAu/C, os valores obtidos na maioria das amostras 

são próximos aos nominais constatando novamente que o método de preparação proposto 

foi eficiente para produção dos eletrocatalisadores.  

 

 

5.2.2 - Difração de raio X (DRX)  

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores preparados com PtIr/C 

são apresentados na FIG. 15. 
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FIGURA 15 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtIr/C, Pt/C e Ir/C 

 

Amostra Composição nominal (%) Razão atômica EDX (%) 

PtIr/C 90:10 89 : 11 

PtIr/C 80:20 79 : 21 

PtIr/C 70:30 68 : 32 

PtIr/C 50:50 53 : 47 
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Pode-se observar que todos os catalisadores apresentam um pico 

aproximadamente em 2θ = 25º, que é atribuído ao plano (002) da estrutura hexagonal de 

carbono Vulcan XC72. A estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Pt pode ser observada 

pelos picos em aproximadamente 2θ = 40º, 47º, 67º e 82º [198]. Em todos os difratogramas 

não foram observados os picos característicos de IrO2 em 2θ = 34,5º e 54º [228] sugerindo a 

presença de IrO2 na fase amorfa. Outra evidência, é que foi verificado um deslocamento para 

valores maiores de 2θ (67,7º) para os eletrocatalisadores binários [229] em comparação com 

Pt/C (2θ = 67º) sugerindo a formação de liga dos materiais preparados [198].  

O tamanho médio de cristalitos e parâmetros de rede são apresentados na TAB.6 

e foram estimados usando o pico de aproximadamente 2θ = 67º [228, 229] estavam entre 4,2 

e 5,4 nm e um complemento aos estudos dessa determinação foi obtido através da técnica  

microscopia eletrônica de transmissão. 

 

 TABELA 6 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtIr/C, Pt/C e Ir/C 

 

De acordo com a TAB. 6 o parâmetro de rede para PtIr/C (70:30) e PtIr/C (50:50) 

foram menores que Pt/C sugerindo novamente a formação de fases de liga metálica entre 

platina e irídio com a inserção de átomos de irídio na estrutura cfc da platina[198, 230-232]. 

Roca-Ayats et al. [232] estudaram o papel de Sn, Ru e Ir em eletrocatalisadores        

Pt3M/TiCN e também observaram pequenos deslocamentos para valores de 2θ nos padrões 

de DRX devido à incorporação do segundo metal com diferente raio atômico a rede cristalina 

da Pt. Além disso, eles atribuíram esse deslocamento a expansão dos parâmetros de rede da 

Eletrocatalisador  Parametro de rede (nm) Tamanho médio de 

cristalito(nm) 

PtIr/C (90:10) 

PtIr/C (80:20) 

0,392 

0,392 

5,1 

5,0 

PtIr/C (70:30) 0,390 5,4 

PtIr/C (50:50) 0,387 4,8 

Pt/C 

Ir/C 

0,392 

0,383 

4,2 

5,4 
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Pt com uma maior intereção entre Pt e os metais contribuindo para a maior atividade 

eletrocalítica.  

Qu et al. [230] também verificaram que o tamanho de cristalito para 

eletrocatalisadores PtIr, obtidos com base na equação de Scherrer no pico de difração (200),  

estavam entre 2,23 e 2,62 nm para Pt1Ir3/C, Ir/C e Pt3Ir1/C, onde os menores tamanhos foram 

encontrados para as maiores proporções de irídio, entretanto esses valores não diferem tanto 

quanto para Pt/C. Os autores também sugeriram que há formação de liga pelo deslocamento 

dos picos nos padrões de difração de Raio X apresentados por Pt3Ir1/C e Pt1Ir3/C quando se 

comparado a Pt/C e Ir/C, onde a base desses picos aparentemente eram largas, sugerindo a 

existência de pequenas nanopartículas ou algum compósito amorfo. 

 

5.2.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores sintetizados 

a partir de PtIr/C estão representados na FIG. 16. 
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FIGURA 16- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: Ir/C, PtIr/C (50:50), PtIr/C (70:30), 

PtIr/C (80: 20) e PtIr/C (90: 10). 
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Eletrocatalisdores Diâmetro médio de nanoparticulas (nm) 

PtIr/C (90:10) 4,5 

PtIr/C (80:20) 4,8 

PtIr/C (70:30) 5,7 

PtIr/C (50:50) 

Ir/C 

Pt/C 

5,3 

6,0 

3,9 

É possível notar que todos os catalisadores preparados mostraram partículas bem 

dispersas sobre o suporte de carbono, embora também sendo observadas algumas regiões de 

aglomerados de partículas nos eletrocatalisadores PtIr/C (70:30) e em PtIr/C (80:20). O 

tamanho médio das nanopartículas estão apresentados na TAB. 7. 

 

TABELA 7- Diâmetro médio das nanopartículas PtIr/C (90:10), PtIr/C (80:20), PtIr/C 

(70:30), PtIr/C (50:50), Ir/C e Pt/C obtidas por MET 

 

 

 

 

Zanata et. al. [233] sintetizaram eletrocatalisadores PtIrOx em diferentes 

composições atômicas suportados em Carbon Vulcan XC-72 (PtIrOx/C) usando o método 

poliol assistido por microondas, onde posteriormente, foram depositadas nanopartículas de 

Rh formando o sistema (Rh/PtIrOx/C). Segundo os autores todos os catalisadores 

apresentaram tamanho e morfologia semelhantes na primeira etapa da síntese, mesmo 

alterando as composições de Ir no sistema, os tamanhos médios foram de 2,4 nm para Pt/C; 

2,3 nm, para Pt95 (IrOx)5/C; 2,2 nm para Pt83(IrOx)17/C e 2,2 nm para Pt70(IrOx)30/C.  Esse 

comportamento também foi verificado pelo método de redução por borohidreto de sódio 

onde mesmo variando as proporções de Ir não foram observadas grandes diferenças no 

diâmetro médio das nanopartículas onde PtIr/C (90:10) apresentou 4,5 nm e PtIr/C (50:50) 

5,3 nm. 
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5.2.4 – Caracterização eletroquímica  

 

 

5.2.4.1 – Voltametria cíclica  

 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C estão apresentados na FIG. 17.  
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FIGURA 17- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1. 

 

Os voltamogramas de PtIr/C apresentam uma região de oxidação de hidrogênio 

bem definida em comparação com a platina pura (-0,85 a -0.60V vs Ag / AgCl). As 

densidades de corrente na região de formação da dupla camada de PtIr/C (entre -0,55 e-0.2V) 

são maiores que em Pt/C, onde o eletrocatalisador PtIr/C (80:20) possui maiores valores. 

Este comportamento é característico de eletrocatalisadores binários e ternários contendo 

metais de transição, e pode ser explicado por uma maior dispersão de material no suporte de 
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carbono [215]. A adsorção de hidrogênio não ocorreu na superfície catódica de Ir/C, uma 

vez que a região de adsorção-dessorção do hidrogênio não é visualizada. 

Segundo Qu et. al. [230] eletrocatalisadores Pt/C apresentaram valores 

superiores a Pt1Ir3/C, Ir/C e Pt3Ir1/C nos voltamogramas cíclicos obtidos a 10 mV s-1 em 

HClO4 0,1 M quando se comparada a região de oxidação de hidrogênio devido a melhor 

capacidade de adsorção-dessorção do átomo de hidrogênio em Pt. Com o aumento na 

proporção de Ir os autores observaram o aumento de corrente na região da dupla camada e 

associaram a maior formação de óxidos atribuída à presença do irídio oxofílico [234]. De 

acordo com a FIG. 17 todos eletrocatalisadores binários apresentaram maiores valores de 

corrente que em Pt/C mesmo na região do hidrogênio, o que pode estar relacionado com a 

modificação da estrutura cristalina da Pt com a inserção de Ir, evidenciando a eficiência dos 

materiais sintetizados expostos ao meio reacional. 

A FIG. 18 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C 

em diferentes proporções atômicas, Pt/C e Ir/C na presença de 1,0 mol L-1 de etanol e  

1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 18 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1 
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De acordo com o gráfico, PtIr/C (70:30) apresentou o melhor desempenho na 

eletro-oxidação do etanol, em comparação com os outros eletrocatalisadores PtIr/C, Pt/C e 

Ir/C, visto que a oxidação do etanol começa com um potencial em cerca de -0,65 V para os 

eletrodos binários PtIr/C enquanto que para Pt/C inicia-se aproximadamente em -0,55 V e o 

eletrocatalisador Ir/C é praticamente inativo.  

Shen et al. [235] mostraram que a introdução de Ir leva a um aumento da 

eletroatividade dos eletrocatalisadores binários (PdIr) em comparação com Pd puro. A 

adição de Ir a Pt pode ter um efeito semelhante ao de Pd, pois sabe-se que para a oxidação 

do etanol em meio ácido há melhoras significativas quando há a introdução de Ir a Pt [198, 

215, 236]. 

Ademais, Roca-Ayats et. al. [232] mostraram que a oxidação de etanol em 

Pt3Ir/TiCN  quando se comparado a Pt/TiCN se inicia em menores potenciais em meio ácido, 

entretanto quando se avaliou a atividade eletrocatalítica dos eletrocatalisadores, 

curiosamente Pt3Ir/TiCN apresentou maior atividade do que Pt/TiCN em menores períodos 

e menor em tempos mais longos, onde essa rápida desativação do catalisador contendo maior 

concentração de Ir, segundo aos autores, foi associada ao envenenamento do catalisador por 

resíduos etanólicos adsorvidos. Um efeito semelhante pode estar acontecendo em meio 

alcalino, onde altas concentrações de Ir diminui os valores obtidos pelos eletrocatalisadores 

binários. 

 

5.2.4.2 – Cronoamperometria  

 

A FIG. 19 apresenta os resultados dos eletrocatalisadores de PtIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl durante 1800 s.  
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FIGURA 19- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtIr / C em diversas proporções atômicas, Pt/C e Ir/C. 

 

É possível observar uma queda mais brusca de corrente durante os primeiros 

segundos para todos os eletrocatalisadores. Os valores obtidos em -0,35 V mostram que o 

eletrocatalisador PtIr/C (70:30) foi o que apresentou maior densidade da corrente com valor  

três vezes  maior do que o obtido por Pt/C. Estes resultados indicam uma composição ideal 

entre Pt e Ir.  

Shen et al. [235] mostraram que o catalisador Pd7Ir/C tinha um potencial de 

polarização menor do que o de Pd/C e com o aumento no tempo, a diferença de potencial 

torna-se maior, o que indica que a adição de Ir a Pd pode facilitar a remoção dos 

intermediários etóxi adsorvidos, portanto, liberando sítios de Pd mais ativos para a reação 

de oxidação do etanol e torná-lo mais resistente ao envenenamento, no entanto, este autor 

concluiu que, para melhorar o desempenho catalítico de eletrocatalisadores com PdIr ainda 

é necessário mais estudos para separar a contribuição de Ir metálico  e IrO2 . Os melhores 

resultados obtidos na cronoamperometria utilizando PtIr/C em comparação com Pt/C, pode 

estar associado a distúrbios nas simetrias dos orbitais de Pt causados por átomos de irídio, 

afetando , assim, a adsorção de etanol e, consequentemente, a taxa de eletro-oxidação, 

promovendo também menor envenenamento de espécies adsorvidas, tal como foi 
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recentemente proposto para PtIr/C e IrPtSn/C, para oxidação do etanol, em meio ácido [198, 

215, 228] . 

 

5.2.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FIG. 20 apresenta os espectros de absorção coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o 

respectivo gráfico de intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e 

CO2 em função do potencial para o eletrocatalisador PtIr/C (70:30), que foi o 

eletrocatalisador que demonstrou melhor atividade eletroquímica. 
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FIGURA 20- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtIr/C (70:30). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial. 

 

De acordo com Fontes et al. [224] e Zhou et al. [225], pode-se correlacionar a 

formação de produtos oriundos da oxidação eletroquímica de etanol com o surgimento de 
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bandas características associadas às vibrações moleculares. A banda relacionada ao produto 

CO2 está associada à vibração de estiramento assimétrico de frequência em 

aproximadamente 2343 cm-1, sugerindo que, em certa extensão, o etanol é oxidado 

totalmente. Isso demonstra que o mecanismo de oxidação do etanol por vias paralelas ocorre 

simultaneamente através da formação de acetato, acetaldeído e carbonato.  A banda 

relacionada a formação de íons acetato está associada ao estiramento de C-O de frequência 

em aproximadamente 1407 cm-1. A banda relacionada ao acetaldeído está associada ao 

estiramento simétrico e assimétrico do C-C-O de frequência aproximada de 928 cm-1 [237]. 

A banda relacionada aos íons carbonatos CO3
2−está associada a frequência em 

aproximadamente 1376 cm-1 que pode estar relacionada com a neutralização de CO2 de 

acordo com a equação 11 [225]. 

CO2+2OH− → CO3
2− + H2O                                                                                   Equação 11 

De acordo com a FIG.20 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos tem início entre -0,7 e -0,6 V. Inicialmente, apenas uma pequena quantidade de 

acetato e traços de acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação de acetato é 

superior a de CO2 e carbonato em todo o intervalo de potenciais estudados. Só a partir de  

-0,55 V é que se observa o início da formação de CO2  que permanece próxima a formação 

de carbonato. Praticamente é observado a formação de traços de acetaldeído durante todos 

os potenciais estudados. Entretanto, a partir de -0,55 e posteriormente em -0,2V ocorre 

diminuição na produção de acetato que pode estar associada à sua estabilidade em meio 

alcalino, porém, sua produção em potenciais menos negativos pode ser atribuído a produção 

de CO2. 

 

 

5.2.6 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

A FIG. 21 apresenta o desempenho dos eletrocatalisadores binários de PtIr/C 

como ânodo nos estudos em célula a combustível alcalina unitária alimentada diretamente 

com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os experimentos. 
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FIGURA 21 – a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Ir/C e PtIr/C, utilizando uma carga de 1mg Pt cm-2, 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1) 

 

 

As experiências a 75°C em DEFC unitária mostram que a densidade de potência 

para o PtIr/C (90:10) foi 2,5 vezes maior do que os obtidos utilizando Pt/C como 

demonstrado na TAB. 8. 

 

TABELA 8- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtIr/C, Pt/C e Ir/C 

 

 

Os resultados sugeriram o eletrocatalisador PtIr/C (90:10) como a melhor 

composição binária, enquanto PtIr/C (50:50) como a pior desempenho. Estes resultados são 

exatamente o oposto daqueles obtidos em experimentos de cronoamperometria. Isto pode 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW.cm-2) 

PtIr/C (90:10) 

PtIr/C (80:20) 

0,72 

0,65 

10 

6,5 

PtIr/C (70:30) 0,69 8,0 

PtIr/C (50:50) 0,70 5,5 

Pt/C 

Ir/C 

0,59 

0,56 

4,5 

2,5 
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estar relacionado com a construção do ânodo, uma vez que a carga de Pt é constante (1 mgPt 

cm-1) e consequentemente, o ânodo composto por PtIr/C (70:30) é mais espesso do que a 

PtIr/C (90:10), produzindo também um eletrodo mais resistivo dificultando a difusão do 

combustível através da camada catalítica. Além disso, sabe-se que a resistência elétrica e a 

capacidade de difusão do combustível através da MEA são fatores que influenciam 

fortemente a eficiência da célula a combustível. 

 

5.3- Resultados dos eletrocatalisadores ternários PtAuIr/C 

 

5.3.1 - Difração de raio X (DRX) 

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores preparados em diversas 

proporções com  PtAuIr/C são apresentados na FIG. 22. 
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FIGURA 22 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PtAuIr/C, Pt/C, Au/C 

e Ir/C 

 

Na FIG. 22 é possível observar, para todas as amostras, um amplo pico em 

aproximadamente   2θ = 25˚ que é atribuído ao plano (002) da estrutura hexagonal de carbono 

Vulcan XC72 [52, 54]. O eletrocatalisador Au/C mostra os picos de difração em cerca de 2θ 
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= 38, 45, 65, 78 e 82°, atribuídos aos planos cristalinos (111), (200), (220), (311) e (222), 

respectivamente, indicando a estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Au [184, 238]. Os 

picos em aproximadamente 2θ = 39, 46, 67, 81° observados nos padrões de difração do 

eletrocatalisador Pt/C são atribuídos à estrutura cúbica de face centrada (cfc) que 

corresponde aos planos da Pt (111), (200), (220) e (311), respectivamente [239, 240].  Os 

picos de difração em aproximadamente 2θ = 40, 47, 68 e 82 ° em Ir/C são atribuídos aos 

planos cristalinos de Ir (111), (200), (220) e (311), respectivamente, representando a 

estrutura cristalina cfc característica de Ir [120, 241]. Para todos os padrões de difração 

PtAuIr/C é possível observar um deslocamento nos picos para menores valores de 2θ quando 

comparados a Pt/C, sugerindo a formação de liga [52, 211]. 

Os valores dos parâmetros de rede e tamanho médio do cristalito são 

apresentados na TAB. 9 para os eletrocatalisadores ternários PtAuIr/C. 

 

TABELA 9 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PtAuIr/C e Pt/C 

 

De acordo com a TAB. 9 o parâmetro de rede para PtAuIr/C (60:30:10) e 

PtAuIr/C (50:40:10) e PtAuIr/C (40:50:10) foram maiores que Pt/C sugerindo novamente a 

formação de fases de liga metálica entre platina, ouro e irídio com a inserção de átomos de 

ouro e/ou irídio na estrutura cfc da platina [130, 211, 232, 242]. 

Ribeiro et. al. [130] investigaram eletrocatalisadores ternários PtSnIr suportados 

em carbono para uso em células à combustível alimentadas diretamente com etanol e 

também observaram pequenos deslocamentos para valores de 2θ nos padrões de DRX. Foi 

verificado que a introdução de Ir no catalisador binário PtIr leva a uma diminuição no 

parâmetro de rede, o que está de acordo com a lei de Vegard para uma verdadeira liga PtIr 

[243] como verificado no presente trabalho. Por outro lado, o aumento da quantidade de Sn 

para eletrocatalisadores binários e ternários levou um aumento no parâmetro de rede de até 

Eletrocatalisador  Parâmetro de rede (nm) Tamanho do cristalito(nm) 

PtAuIr/C (80:10:10) 

PtAuIr/C (70:20:10) 

0,392 

0,392 

5,2 

5,1 

PtAuIr/C (60:30:10) 0,393 6,5 

PtAuIr/C (50:40:10) 0,402 5,8 

PtAuIr/C (40:50:10) 

Pt/C 

0,404 

0,392 

5,1 

4,2 
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25%, que também está de acordo lei de Vegard [244], sugerindo que existe uma dependência 

direta do parâmetro de rede devido à incorporação de Sn ao sistema PtIr. De maneira similar 

pode ocorrer o aumento no parâmetro de rede ao sistema PtIr quando se acrescenta Au como 

foi verificado nos eletrocatalisadores PtAuIr/C (60:30:10) com 0,393 nm, PtAuIr/C 

(50:40:10) com 0,402 nm, PtAuIr/C (40:50:10) com 0,404 quando se comparado a Pt/C com 

0,392 nm.   

 

5.3.2 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores sintetizados 

a partir de PtAuIr/C estão representados na FIG. 23. Em todos os casos as partículas estavam 

bem dispersas sobre o suporte de carbono e o tamanho médio das nanopartículas estão 

apresentados na TAB. 10. 

 

TABELA 10- Diâmetro médio das nanopartículas PtAuIr/C (80:10:10), PtAuIr/C 

(70:20:10), PtIr/C (60:30:10), PtAuIr/C (50:40:10), PtAuIr/C (40:50:10) e Pt/C obtidas por 

MET 

 

 

 

De acordo com a TAB. 10 e FIG. 23 o diâmetro médio de nanopartícula são 4,6 

nm para PtAuIr/C (40:50:10), 5,3 nm para PtAuIr/C (50:40:10), 5,9 nm para PtAuIr/C 

(60:30:10), 5,7 nm para PtAuIr/C (70:20:10), 5,8 nm para PtAuIr/C (80:10:10) e 3,9 nm para 

Pt/C. Os tamanhos de partículas obtidos neste trabalho estão de acordo com os sintetizados 

pelo método de borohidreto de sódio [245, 246]. 

Eletrocatalisadores Diâmetro médio de nanopartículas (nm) 

PtAuIr/C (80:10:10) 5,8 

PtAuIr/C (70:20:10) 5,7 

PtAuIr/C (60:30:10) 5,9 

PtAuIr/C (50:40:10) 

PtAuIr/C (40:50:10) 

Pt/C 

5,3 

4,6 

3,9 
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FIGURA 23- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: PtAuIr/C (80:10:10), PtAuIr/C 

(70:20:10), PtAuIr/C (60:30:10), PtAuIr/C (50:40:10) e PtAuIr/C (40:50:10) e Pt/C                             
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5.3.3 – Caracterização eletroquímica  

 

 

5.3.3.1 – Voltametria cíclica  

 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores Pt/C e Ir/C e para os sistemas 

ternários PtAuIr/C em diversas proporções atômicas, estão apresentados na FIG. 24.  

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

 PtAuIr/C (40:50:10)

 PtAuIr/C (50:40:10)

 PtAuIr/C (60:30:10)

 PtAuIr/C (70:20:10)

 PtAuIr/C (80:10:10)

 Pt/C

 Au/C

 Ir/C

I 
(A

 g
-1
P

t)

E vs Ag/AgCl  / V

 

 

 

 

FIGURA 24- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1 

 

De acordo com FIG. 24 o voltamograma de Pt/C exibe uma região de oxidação 

de hidrogênio bem definida de - 0,85 a - 0,6V, como apresentado nos eletrocatalisadores 

binários. A região de - 0,20 a 0,05 V está associada à formação de uma camada de óxido na 

superfície da platina [247]. Ir/C e Au/C mostraram um perfil semelhante ao relatado 

anteriormente na literatura [52, 54, 184, 241]. É possível observar nos VC que à medida que 

a quantidade de Au aumenta nos eletrocatalisadores PtAuIr/C, as densidades de corrente 
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aumentam. Este fato pode estar relacionado com a grande quantidade de óxidos de ouro nos 

materiais com maiores concentrações de ouro [52, 184]. Ainda nos eletrocatalisadores 

PtAuIr/C os dois picos relacionados ao processo de adsorção / dessorção de hidrogênio 

foram suprimidos devido à presença de ouro e irídio, este comportamento também foi 

observado nos eletrocatalisadores binários PtAu/C e PtIr/C, por fim o eletrocatalisador 

PtAuIr/C (40:50:10) foi o material que apresentou maiores densidades de corrente.  

 

A FIG. 25 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de 

PtAuIr/C em diferentes proporções atômicas, Pt/C e Ir/C na presença de 1,0 mol L-1 de etanol 

e 1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 25 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pt/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1 

 

É possível observar na FIG. 25 que PtAuIr/C (40:50:10) mostrou a maior 

atividade catalítica para a oxidação eletroquímica do etanol, além disso, a oxidação do etanol 

começa com um potencial de cerca de - 0,50 V para Pt/C, enquanto que PtAuIr/C (40:50:10) 

inicia-se em potenciais menos positivos de aproximadamente -0,66 V. É importante salientar 
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que à medida que a quantidade de ouro nos materiais aumenta a atividade catalítica aumenta, 

e todos eletrocatalisadores ternários apresentaram maiores atividades catalíticas que Pt/C. 

Como demonstrado anteriormente nos eletrocatalisadores binários Au /C e Ir/C apresentam 

atividade catalítica, isto evidencia o efeito benéfico do ouro e irídio nos eletrocatalisadores 

ternários com a finalidade de melhorar a atividade catalítica para a oxidação eletroquímica 

do etanol. De acordo com a literatura Au e Ir diminui a adsorção de intermediários 

fortemente adsorvidos, assim contribuindo para uma menor envenenamento em sítios de Pt 

[52, 211] 

 

5.3.3.2 – Cronoamperometria  

 

A FIG. 26 apresenta os resultados dos eletrocatalisadores de PtAuIr/C em 

diversas proporções atômicas, Pt/C, Au/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e             

1,0 mol L-1 de KOH em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl durante 1800 s. 
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FIGURA 26- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PtAuIr/C em diversas proporções atômicas, Pt/C, Au/C e Ir/C 

 

Como pode ser visto na FIG. 26 por meio das curvas cronoamperométricas da 

oxidação do etanol para os eletrocatalisadores de PtAuIr/C, também foi observado que o 

catalisador PtAuIr/C (40:50:10) apresentou a melhor atividade eletrocatalítica para a reação 
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estudada em relação aos demais eletrocatalisadores preparados em acordo com os resultados 

de voltametria cíclica. A densidade de corrente para esse material é dezoito vezes superior à 

obtida para o catalisador Pt/C. É importante ressaltar que a densidade de corrente obtida 

usando PtAuIr/C (40:50:10) no final do experimento é cerca de 30% maior do que a relatada 

anteriormente usando o eletrocatalisador binário PtAu/C (50:50). Assim, irídio também 

contribui fortemente para a melhoria da atividade eletrocatalítica de PtAu/C. Os 

eletrocatalisadores binários PtIr/C também demonstraram que o irídio promove uma melhora 

na atividade eletrocatalítica da platina frente a oxidação eletroquímica do etanol, que pode 

estar relacionada às espécies de OHads formadas em baixo sobrepotencial em Ir e também 

pelo seu efeito eletrônico que pode diminuir o envenenamento na superfície do catalisador 

de platina [54, 56, 130, 248]. Adicionalmente, o ouro pode estender o parâmetro de rede de 

platina pela formação da liga, o que é benéfico para a clivagem da ligações C-C do etanol 

[52, 211]. 

 

 

5.3.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

A FIG. 27 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 

intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador PtAuIr/C (40:50:10), que foi o eletrocatalisador que 

demonstrou melhor atividade eletroquímica. 
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FIGURA 27- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PtAuIr/C (40:50:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial. 

 

De acordo com a FIG.27 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos tem início entre -0,8 e -0,7 V. Inicialmente, apenas uma pequena quantidade de 

acetato e traços de acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação de acetato é 

superior a de CO2 e acetaldeído em todo o intervalo de potenciais estudados. Só a partir de 

-0,55 V é que se observa o início da formação de CO2 que é superior a formação de 

acetaldeído e acetato que permanecem próximas. Entretanto, a partir de -0,05 ocorre 

diminuição na produção de acetato que pode estar associada à sua estabilidade em meio 

alcalino, porém, sua produção em potenciais mais negativos pode ser atribuído ao consumo 

de acetaldeído e a produção de CO2. 

A FIG.28 explana a intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) 

carbonato e d) acetaldeído em função do potencial para os eletrocatalisadores Pt/C, PtAuIr/C 

(40:50:10), PtAu/C (50:50) e PtIr/C (70:30) para uma melhor comparação entre os 

catalisadores contendo platina que apresentaram maior atividade eletroquímica.  
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FIGURA 28- Intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) carbonato,  

d) acetaldeído e) razão entre CO2/Acetato em função do potencial para os eletrocatalisadores 

Pt/C, PtAuIr/C (40:50:10), PtAu/C (50:50) e PtIr/C (70:30). 
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De acordo com a FIG.28 b) e c)  pode-se observar que a intensidade de CO2 e 

de carbonato formada é maior usando PtAuIr/C (40:50:10) do que usando Pt/C e os materiais 

binários como eletrocatalisador. É importante ressaltar que a intensidade de carbonato 

diminui em potenciais superiores a -0,35 V, o que pode estar relacionado com a concentração 

de espécies OH- próxima a superfície do eletrodo [249]. Também é possível observar que a 

intensidade de acetato FIG.28 a) e o acetaldeído FIG.28 d) são maiores para o 

eletrocatalisador ternário sugerindo que a cinética da reação em PtAuIr/C (40:50:10) é mais 

rápida que em Pt/C e nos binários. Entretanto no eletrocatalisador PtAu/C (50:50) em 

potenciais próximos a -0,2V a formação de acetato supera o eletrocatalisador ternário mas o 

seu consumo é imediato.  

Na FIG. 28 e) é possível avaliar a relação comparativa das intensidades 

integradas das bandas de CO2/acetato. É possível notar que PtAuIr/C (40:50:10) apresenta 

menores valores em potencial de -0,75 a aproximadamente -0,25 V, indicando uma oxidação 

preferencial de etanol para CO2 (a reação ocorre via 12 elétrons) [22, 250]. Por outro lado, a 

intensidade de CO2/acetato em PtIr/C (70:30) é maior indicando baixa seletividade a CO2. É 

importante ressaltar que em potenciais elevados (superiores a aproximadamente -0,25 V) 

PtAuIr/C (40:50:10) apresenta maiores valores de intensidade de CO2/acetato que Pt/C, 

devido a Pt/C não ser capaz de oxidar CO em baixos potenciais. Além disso, sabe-se que a 

adição de Au e Ir a Pt promove a oxidação eletroquímica de CO em potencial menores que 

Pt [251, 252]. Com base nos resultados de ATR-FTIR, é possível observar que a clivagem 

C-C é favorecida em PtAuIr/C (40:50:10). 

 

 

5.3.5 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

A FIG. 29 e TAB. 8 apresentam o desempenho dos eletrocatalisadores ternários 

de PtAuIr/C como ânodo nos estudos em célula a combustível alcalina unitária alimentada 

diretamente com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os 

experimentos. 
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FIGURA 29- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pt/C, Ir/C, Au/C e PtAuIr/C, utilizando uma carga de  

1mg Pt cm-2, membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1) 

 

 

TABELA 11- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtAuIr/C, Pt/C, Au/C e Ir/C 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) 

PtAuIr/C (40:50:10) 0,64 7,1 

PtAuIr/C (50:40:10) 0,65 6,7 

PtAuIr/C (60:30:10) 0,71 7,6 

PtAuIr/C (70:20:10) 0,61 5,9 

PtAuIr/C (80:10:10) 0,68 5,6 

Pt/C     0,53     3,0 

Au/C 0,38 1,7 

Ir/C 0,54 2,8 

 

 

Os experimentos em célula a 75°C demostrados na FIG. 28 e TAB. 11 mostraram 

que o melhor desempenho da DEFC foi obtido utilizando PtAuIr/C (60:30:10). Estes 

resultados não estão de acordo com os experimentos de VC e CA, em que PtAuIr/C 

(40:50:10) foi o melhor eletrocatalisador. O desacordo de experimentos eletroquímicos com 

resultados de DEFC também foi observado nos eletrocatalisadores binários. É importante 

salientar que as condições de experimentos com células à combustível são bastante 



95 

 

diferentes das experiências eletroquímicas VC e CA convencionais como, por exemplo, a 

difusão do combustível através da camada catalítica a fluxo contínuo constante e a 

temperatura. A ativação da energia do etanol altera-se com a temperatura, esta mudança pode 

resultar em uma interação diferente da molécula de etanol com os materiais do 

eletrocatalisador [55, 93]. Contudo, com os resultados apresentados é possível comprovar o 

efeito sinérgico entre Pt, Au e Ir para a oxidação eletroquímica do etanol pois, todos os 

resultados apresentados obtiveram maiores atividades catalíticas utilizando composições 

ternárias de PtAuIr/C do que em Pt/C, Ir/C e Au/C monometálicos. 

 A TAB. 12 faz uma comparação entre os desempenhos eletroquímicos em 

DAEFC dos eletrocatalisadores binários e ternários contendo platina que apresentaram 

maiores densidades de potência máxima.  

 

 TABELA 12- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) para os eletrocatalisadores PtIr/C (90:10), PtAu/C (70:30), PtAuIr/C 

(60:30:10) e Pt/C 

 

É possível verificar na TAB.12 que o melhor desempenho foi para o 

eletrocalisador PtIr/C (90:10), novamente constatando que os ânodos menos espessos 

produzem um eletrodo menos resistivo e também facilitam a difusão de combustível através 

da camada catalítica. Em todos os experimentos eletroquímicos e em célula alcalina com os 

eletrocatalisadores binários e ternários contendo Pt a carga de Pt é constante (1 mgPt cm -1) 

e consequentemente, o ânodo composto por PtAuIr/C (60:30:10) é mais espesso do que a 

PtIr/C (90:10). Portanto para os eletrocatalisadores binários e ternários contendo paládio a 

carga de eletrocatalisador depositada no ânodo foi constante. 

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW.cm-2) 

PtIr/C (90:10) 0,72 10 

PtAu/C (70:30) 0,69 9,0 

PtAuIr/C (60:30:10) 0,71 7,6 

Pt/C 0,53 3,0 
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5.4 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PdAu/C 

 

5.4.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX) 

 

 Os eletrocatalisadores PdAu/C foram preparados em diferentes composições 

atômicas pelo método da redução via borohidreto de sódio.  Os resultados de razão atômica 

obtidos por EDX estão na TAB. 13.  

 

TABELA 13 - Razões atômicas das amostras PdAu/C obtidas por EDX 

 

Os valores obtidos na maioria das amostras são próximos aos nominais 

constatando que o método de preparação proposto foi eficiente para produção dos 

eletrocatalisadores. Entretanto, em alguns casos como as bandas de absorção de energia dos 

metais são muito próximas, estas acabam comprometendo a precisão do método aplicado 

pelo aparelho.  

 

5.4.2 - Difração de raio X (DRX)  

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores PdAu/C, Pd/C e Au/C 

são apresentados na FIG. 30. 

 

Amostra Composição nominal (%) Razão atômica EDX (%) 

PdAu/C 90:10 90 : 10 

PdAu/C 80:20 81 : 19 

PdAu/C 70:30 72 : 28 

PdAu/C 50:50 54 : 46 
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FIGURA 30 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores PdAu/C, Pd/C e Au/C. 

 

Os catalisadores de PdAu também demonstraram em todos os padrões de DRX 

um amplo pico em 2θ = 25º associado a estrutura hexagonal do carbono Vulcan XC 72. A 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Pd pode ser observada pelos picos em 

aproximadamente 2θ = 40º, 46º, 68º e 82º [253]. A estrutura cúbica de face centrada (cfc) de 

Au também pode ser observada pelos picos em aproximadamente 2θ = 38º, 44º, 65º, 78º e 

82º atribuídos aos planos (111), (200), (220), (311) e (222). Nos catalisadores contendo 

PdAu/C não pode-se observar um deslocamento para valores de 2θ quando comparado com 

Pd/C, Lee et. al. observaram que ligas de PdAu são formadas com o aumento de temperatura 

(aproximadamente 573K) [254], como as síntese foram realizadas a temperatura ambiente 

só por deslocamentos dos planos cristalinos não é possível dizer se houve formação de uma 

liga PdAu, ou seja, a determinação dos parâmetros de rede é essencial para que seja obtidos 

maiores conclusões. 

Os valores dos parâmetros de rede e tamanho médio do cristalito estão na TAB. 

14 para os eletrocatalisadores PdAu/C. 
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TABELA 14 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PdAu/C e Pd/C 

 

De acordo com a TAB. 14 o parâmetro de rede para PdAu/C (70:30) e PdAu/C 

(50:50) foram maiores que Pd/C sugerindo a incorporação de átomos de ouro na estrutura 

cfc do paládio ou em uma fase amorfa, como dectado por Geraldes et. al. [184].  

O tamanho médio de cristalito das amostras estão entre 5,1 e 9,6 nm, de acordo 

como comparavado por outros autores [184, 255, 256] e um complemento aos estudos dessa 

determinação foi obtido através da técnica microscopia eletrônica de transmissão. 

Geraldes et. al. [184] utilizaram a equação de Scherrer [257], para calcular os 

tamanhos médios de cristalitos, que variaram entre 3,0 - 5,2 nm para PdAu/C (90:10), 

PdAu/C (50:50) e PdAu/C (30:70), onde foram utilizadas as reflexões (2 2 0) da estrutura 

Pd (cfc) ou Au (cfc), o aumento do tamanho de cristalito também foi sugerido pelos autores 

com o aumento da composição de Au. 

 

5.4.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A FIG. 31 demonstra as Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de 

transmissão e histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores 

sintetizados a partir de PdAu/C. 

 

 

 

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Parâmetro de rede (nm) Tamanho do cristalito(nm) 

PdAu/C (90:10) 

PdAu/C (80:20) 

0,392 

0,393 

4,6 

5,6 

PdAu/C (70:30) 0,395 6,7 

PdAu/C (50:50) 0,402 9,6 

Pd/C 0,389 5,1 
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FIGURA 31- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula dos eletrocatalisadores PdAu/C. 
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Todos os materiais preparados mostraram partículas bem dispersas sobre o 

suporte de carbono, entretanto também foi observado algumas regiões com aglomerações. O 

tamanho das nanopartículas estão apresentados na TAB. 15. O diâmetro médio das 

nanopartículas estão entre 4,2 e 10,7 nm, onde o mesmo tipo de comportamento tem sido 

relatado por outros trabalhos publicados na literatura [205, 206]. 

 

TABELA 15- Diâmetro médio das nanopartículas PdAu/C (90:10), PdAu/C (80:20), 

PdAu/C (70:30) e PdAu/C (50:50) obtidas por MET 

 

 

 Segundo Geraldes et. al. [184]  as micrografias obtidas por MET para 

eletrocatalisadores  Pd/C e PdAu/C (nas proporções atômicas de 90:10 e 50:50) mostraram 

uma ampla distribuição de nanopartículas sobre o suporte de carbono com tamanho médio 

de partícula de aproximadamente 3,0 nm que aumentaram com o aumento de Au, entretanto 

o eletrocatalisador PdAu/C (70:30) apresentou pequenas aglomerações de nanopartículas no  

suporte de carbono com tamanho médio de nanopartículas de aproximadamente 5,0 nm. O 

que também pode ser observado na FIG. 31 onde existe uma relação direta entre tamanho de 

nanopartículas e proporção de Au, onde um aumento na concentração de Au sugere pequenas 

formações de aglomerados de nanopartículas no suporte de carbono. 

 

5.4.4 – Caracterização eletroquímica  

 

5.4.4.1 – Voltametria cíclica  

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Au/C estão apresentados na FIG. 32. 

 

Eletrocatalisadores Diâmetro médio de nanopartículas (nm) 

PdAu/C (90:10) 4,2 

PdAu/C (80:20) 5,7 

PdAu/C (70:30) 7,4 

PdAu/C (50:50) 

Pd/C 

10,7 

5,6 
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FIGURA 32- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Au/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1. 

 

Também foi possível observar a forma do voltamograma cíclico típico de Pd/C 

em meio alcalino, onde todos os catalisadores binários apresentaram menores valores de 

corrente quando se comparado a Pd/C, portanto este comportamento pode ser devido ao ouro 

não apresentar uma região de adsorção-dessorção de hidrogênio bem definida, uma segunda 

hipótese poderia estar relacionada ao fato do ouro poder recobrir sítios de paládio e assim 

impedir a adsorção de hidrogênio nesses sítios. Além disso, também foi observado uma 

diminuição no valor de corrente para a região de dupla camada com o aumento da quantidade 

de Au no eletrocatalisador, o que já foi verificado por outros autores [258, 259], este 

comportamento tem sido atribuído a uma menor formação de espécies oxigenadas na 

superfície do eletrocatalisador. 

A FIG. 33 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de 

PdAu/C em diferentes proporções atômicas, Pd/C e Au/C na presença de 1,0 mol L-1 de 

etanol e 1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 33- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Au/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de 

KOH a uma velocidade de varredura 10 mV s-1. 

 

 

Também foi possível observar que os materiais binários PdAu/C apresentaram 

maiores correntes em menores potenciais frente a oxidação eletroquímica do etanol quando 

se comparado com os eletrocatalisadores Pd /C e Au /C. Os resultados demonstram que a 

adição de ouro a Pd aumentam a atividade eletrocatalítica do sistema, o que pode ser 

atribuído a melhor dispersão e diminuição no tamanho de nanopartículas no suporte e assim 

favorecendo o mecanismo bi-funcional, aumentando a concentração de espécies OHads sobre 

a superfície do catalisador, consequentemente melhorando a cinética da oxidação 

eletroquímica de etanol. Entretanto quando comparado os materiais binários não foi possível 

notar grande diferença dos valores de correntes, demonstrando a necessidade de outras 

técnicas de caracterização como a cronoamperometria para comprovar a atividade dos 

eletrocatalisadores em função de maior tempo de operação. 

Ainda segundo Hammed [257], a reação de oxidação do etanol sobre Pd resulta 

da adsorção de etanol na superfície eletrocatalítica, onde as espécies carbonosas não são 

completamente oxidadas em meio alcalino, o autor sugere que a oxidação eletroquímica 

pode ser representada pelas seguintes equações: 
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Pd + CH3CH2OH  ↔  Pd(CH3CH2OH)ads                                                                                               Equação 12 

Pd(CH3CH2OH)ads   + 3 OH-   →  Pd(CH3CO)ads + 3 H2O + 3e-                              Equação 13 

Pd(CH3CO)ads  +  Pd(OH)ads →  Pd(CH3COOH) ads   +  Pd                                     Equação 14 

Pd(CH3COOH)ads   +   OH-      →   Pd  +  CH3COO-  +    H2O                                 Equação 15 

  

5.4.4.2 – Cronoamperometria  

 

Os experimentos de cronoamperometria foram realizados para avaliar a 

estabilidade e atividade dos eletrocatalisadores. A FIG. 34 apresenta os resultados dos 

eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas proporções atômicas, Pd/C e Au/C em solução 

de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl 

durante 1800 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdAu/C em diversas proporções atômicas, Pd/C e Au/C. 

 

É possível observar que o eletrocatalisador que proporcionou maiores correntes 

frente a oxidação eletroquímica do etanol foi o PdAu/C (50:50) com aproximadamente o 

dobro de valores de corrente quando comparado com Pd/C, sendo mais eficiente e 

demonstrando um menor envenenamento da superfície eletrocatalítica. Estes resultados 
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podem ser atribuídos a uma composição ideal entre Pd e Au, onde o Au funciona 

indiretamente por diminuir a adsorção de intermediários de envenenamento em sítios 

catalíticos de Pd e de aumentar a capacidade de sítios livres de Pd para fornecer espécies 

OHads. Além disso, no caso de formação da liga o ouro pode estender o parâmetro de rede 

de paládio. Estas propriedades são úteis para os efeitos de alterar a estrutura do catalisador 

e aumentar a clivagem da ligação C-C em etanol. Ademais, já foi retratado na literatura, que 

a adição de Au a Pd pode aumentar a desidrogenação e também facilitar a quebra de ligação 

C-C[217], por fim o mecanismo bifuncional não pode ser descartado, como relatado 

anteriormente por Hammed [257]. 

 

 

5.4.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FIG. 35 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 

intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador PdAu/C (50:50), que foi o eletrocatalisador que 

demonstrou melhor atividade eletroquímica. 
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FIGURA 35- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdAu/C (50:50). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial. 

 

De acordo com a FIG.35 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos já acontece desde o início da varredura. Inicialmente, apenas uma pequena 

quantidade de acetato e traços de acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação 

de acetato é inferior a de carbonato apenas até potenciais de aproximadamente -0,5 V, 

entretanto é superior a acetaldeido e CO2 em todo intervalo de potenciais estudado. Só a 

partir de -0,55 V é que se observa o início da formação de CO2  que permanece próxima a 

formação de carbonato. Praticamente é observado a formação de traços de acetaldeído 

durante todos os potenciais estudados. A formação de carbonato permanece constante 

praticamente durante todo o experimento evidenciando sua estabilidade em meio alcalino.  

Entretanto, a partir de -0,55 e posteriormente em -0,2V ocorre diminuição na produção de 

acetato que pode estar associada à sua estabilidade em meio alcalino, porém, sua produção 

em potenciais menos negativos pode ser atribuído a produção de CO2. 

A FIG. 36 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de  

-0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 
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intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador Pd/C. 
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FIGURA 36- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador Pd/C. Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). b) 

Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial. 

De acordo com a FIG.36 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos tem início entre -0,8 e -0,6 V. Entretanto, apenas traços dos produtos, acetaldeído 

e CO2 são formados durante todo o intervalo de potencial estudado. A formação de acetato 

também foi superior a todos produtos em todo o intervalo de potenciais e em -0,35 V é 

possível notar que há um aumento na sua formação. O eletrocatalisador Pd/C apresentou 

maior formação de acetato e menor formação de acetaldeído, quando comparado ao sistema 

binário PdAu/C (50:50). Entretanto o sistema binário apresentou uma maior formação de 

carbonato, onde geralmente essa formação está associada a produção de CO2.  

Em termos de intensidade de bandas, estes resultados sugerem que o produto 

principal da oxidação do etanol para os eletrocatalisadores Pd/C e PdAu/C em meio alcalino 

é o acetato indicando que a oxidação ocorre de forma incompleta pelo mecanismo indireto, 

ou seja, o acetato é formado como produto principal quando comparado a CO2. 
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5.4.6 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

 

A seguir, é possível comparar o desempenho dos eletrocatalisadores binários de 

PdAu/C como ânodo nos estudos em célula a combustível alcalina unitária alimentada 

diretamente com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os 

experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Au/C e PdAu/C utilizando uma carga de  

2 mg metal cm-2, membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1). 

 

 

Como foi verificado o problema difusional nos eletrodos construídos com Pt, os 

experimentos de PdAu/C foram otimizados e os eletrodos foram construídos com 2 mg metal 

por cm-2 fazendo com que todos tivessem a mesma espessura, entretanto foi verificado uma 

diminuição na densidade de potência quando se comparado a PtAu/C como demostrado na 

FIG. 37 e TAB. 16. 
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TABELA 16- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAu/C, Pd/C e Au/C 

  

Além disso, o eletrocatalisador PdAu/C (50:50) apresentou o maior valor de 

densidade de potência máxima. Os experimentos em célula a 75°C mostraram que a 

densidade de potência para o eletrocatalisador. PdAu/C (50:50) não apresenta resultados tão 

diferentes em relação aos outros eletrocatalisadores binários. 

 

 

5.5 – Resultados dos eletrocatalisadores binários PdIr/C 

 

5.5.1 - Espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX) 

 

Os eletrocatalisadores PdIr/C foram preparados em diferentes composições 

atômicas pelo método da redução via borohidreto de sódio.  Os resultados de razão atômica 

obtidos por EDX são demonstrados na TAB. 17.  

 

TABELA 17- Razões atômicas das amostras PdIr/C obtidas por EDX 

 

 

Como nos eletrocatalisadores PtAu/C, PtIr/C e PdAu/C, os valores obtidos na 

maioria das amostras são próximos aos nominais constatando novamente que o método de 

preparação proposto foi eficiente para produção dos eletrocatalisadores.  

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) 

PdAu/C (90:10) 

PdAu/C (80:20) 

0,53 

0,50 

4,0 

3,5 

PdAu/C (70:30) 0,50 3,4 

PdAu/C (50:50) 0,53 4,1 

Pd/C 

Au/C 

0,52 

0,42 

3,9 

2,2 

Amostra Composição nominal (%) Razão atômica EDX (%) 

PdIr/C 90:10 91 : 09 

PdIr/C 80:20 82 : 18 

PdIr/C 70:30 67 : 33 

PdIr/C 50:50 52 : 48 
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5.5.2 - Difração de raio X (DRX) 

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores preparados com PdIr/C 

são apresentados na FIG. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores preparados a partir de 

PdIr/C, Pd/C e Ir/C 

 

Os picos de difração dos materiais binários  PdIr/C  são ligeiramente deslocados 

para maiores valores de 2θ com respeito àqueles de Pd/C , o que indica que alguns átomos 

Ir são incorporados a estrutura cristalina de Pd, o que sugere a formação da liga PdIr [41]. A 

estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Pd pode ser observada pelos picos em 

aproximadamente 2θ = 40º, 46º, 68º e 82º atribuída aos planos (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) e         

(3 1 1) respectivamente. Os picos em aproximadamente 2θ = 40º, 47º, 68º e 82º apresentados 

no padrão de difração de Ir/C são atribuídos aos planos (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) e (3 1 1), 

respectivamente, confirmando a estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Ir [48]. 

Os valores dos parâmetros de rede e tamanho médio do cristalito são 

apresentados na TAB. 18 para os eletrocatalisadores PdIr/C. 
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TABELA 18 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para 

amostras PdIr/C em diversas proporções. 

 

 

De acordo com a TAB. 18 o parâmetro de rede para PdIr/C (70:30) e PdIr/C 

(50:50) foram menores que Pd/C sugerindo novamente a formação de fases de liga metálica 

entre paládio e irídio com a inserção de átomos de irídio na estrutura cfc de paládio [235]. 

Shen et. al. [235] também observaram um decréscimo no tamanho de cristalito 

quando se inseria Ir nos eletrocatalisadores. Esse comportamento também foi observado por 

outros autores e está de acordo com os tamanhos de nanopartículas determinados a partir da 

técnica microscopia eletrônica de transmissão [260-262]. 

Hao et. al. [260] também encontraram uma correlação entre o tamanho médio 

de cristalito, determinados pela equação de Scherrer, e a inserção de átomos de irídio a 

estrutura cristalina, onde os valores encontrados foram de 18,1 nm para Pd/MWCNT, 1,8 

nm para Ir/MWCNT e 3,0 nm Pd1Ir1/MWCNT. 

 

5.5.3 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores sintetizados 

a partir de PdIr/C estão representados na FIG. 39. 

 

 

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Parâmetro de rede (nm) Tamanho do cristalito(nm) 

PdIr/C (90:10) 

PdIr/C (80:20) 

0,387 

0,387 

4,8 

5,0 

PdIr/C (70:30) 0,385 4,6 

PdIr/C (50:50) 0,383 4,5 

Pd/C 0,389 5,1 
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FIGURA 39- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: Pd/C, Ir/C e PdIr/C 
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As Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores sintetizados 

de PdIr/C, Pd/C e Ir/C mostraram partículas bem dispersas sobre o suporte. Apenas os 

eletrocatalisadores Ir/C e PdIr/C (70:30) mostraram uma pequena percentagem de partículas 

superiores a 10 nm, com tamanho de particulas de 20 nm e 16 nm, respectivamente. O 

tamanho das nanopartículas determinados foi analisado por contagem de cerca de 100 

partículas escolhidas aleatoriamente a partir das imagens relevantes de TEM e estão 

apresentados na TAB. 19. 

 

TABELA 19- Diâmetro médio das nanopartículas PdIr/C (90:10), PdIr/C (80:20), PdIr/C 

(70:30) e PdIr/C (50:50) obtidas por MET 

 

Ainda  Hao et. al.  [260] sugeriram que a adição de irídio a sistemas 

eletrocatalíticos foi benéfica para a dispersão de Pd, onde Ir também poderia ser depositado 

uniformemente sobre o suporte e diminuir a agregação das nanopartículas.  

 

5.5.4 – Caracterização eletroquímica  

 

5.5.4.1 – Voltametria cíclica  

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C estão apresentados na FIG 40. 

 

 

 

 

 

 

Eletrocatalisadores Diâmetro médio de nanopartículas (nm) 

PdIr/C (90:10) 5,3 

PdIr/C (80:20) 5,5 

PdIr/C (70:30) 5,1 

PdIr/C (50:50) 

Pd/C 

5,1 

5,6 
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FIGURA 40- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1. 

 

É possível observar a forma do VC típico de Pd/C em meio alcalino [42, 43]. A 

região de potencial de -0,85 e -0,50 está relacionada com a adsorção/dessorção de hidrogênio 

sobre a superfície de Pd [42], nesta região é possível observar um pequeno pico a cerca de   

- 0.53V que está relacionado com a adsorção de OH- na região de liberação de hidrogênio 

[43]. A região de potencial de -0,40 para 0,05V está relacionada com a formação da camada 

de óxido de paládio II, sobre a superfície de paládio [42]. A introdução de Ir no material 

Pd/C evidencia um aumento de corrente. 

A FIG. 41 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C 

em diferentes proporções atômicas, Pd/C e Ir/C na presença de 1,0 mol L-1 de etanol e  

1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 41 - Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

a uma velocidade de varredura 10 mV s-1 

 

Xu et al. [44] mostraram que a introdução de Ir leva a um aumento da 

eletroatividade dos eletrocatalisadores binários (PdIr) em comparação com Pd puro. A 

adição de Ir a Pt pode ter um efeito semelhante ao de Pd, pois sabe-se que para a oxidação 

do etanol em meio ácido há melhoras significativas quando há a introdução de Ir a Pt [ 32, 

37, 45] . 

Os valores foram normalizados pela quantidade de metal nos eletrocatalisadores. 

PdIr/C (50:50) e PdIr /C (70:30) demonstraram maiores valores de correntes em menores 

potenciais de – 0,76 V que PdIr/C (90:10) e Pd/C (-0,69V e -0,61V respectivamente), 

enquanto Ir/C eletrocatalisador era praticamente inativa frente à oxidação do etanol.  

 

 

 

 

 



115 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 Pd/C 

 Ir/C 

 PdIr/C (90:10)

 PdIr/C (80:20)

 PdIr/C (70:30)

 PdIr/C (50:50)

 

 

I 
(A

 g
-1
 m

e
ta

l 
a

ti
v
o

)

tempo (segundos)

4.2.4.2 – Cronoamperometria  

 

A FIG. 42 apresenta os resultados dos eletrocatalisadores PdIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH 

em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl durante 1800 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdIr / C em diversas proporções atômicas, Pd/C e Ir/C 

 

Shen et al. [235] mostraram que o catalisador Pd7Ir/C tinha um potencial de 

polarização menor do que o de Pd/C e com o aumento no tempo, a diferença de potencial 

torna-se maior, o que indica que a adição de Ir a Pd pode facilitar a remoção dos 

intermediários etóxi adsorvidos, portanto, liberando sítios ativos de Pd para a reação de 

oxidação do etanol e torná-lo mais resistente ao envenenamento, no entanto, este autor 

concluiu que, para melhorar o desempenho catalítico de eletrocatalisadores com PdIr ainda 

é necessário mais estudos para separar a contribuição de Ir metálico e IrO2.  

A maior densidade da corrente medida para reação de oxidação eletroquímica 

do etanol foi obtido usando PdIr /C (90:10). A densidade de corrente final obtida usando 

PdIr/C (90:10) foi de cerca de 18%, 36% e 41% mais elevada do que aqueles obtidos 

utilizando     PdIr /C (70:30), PdIr /C (50:50) e Pd /C, respectivamente. Ir/C mostra-se quase 

inativo frente à oxidação do etanol. Em todas as curvas de cronoamperometria, a corrente 

diminui continuamente dentro dos primeiros segundos, e depois de algum tempo, a queda é 
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menos pronunciada. Os valores de correntes podem diminuir devido ao envenenamento dos 

sítios ativos e instabilidade de partículas de catalisador. Os resultados indicam uma 

composição ideal entre Pd e Ir comumente com o efeito eletrônico contribuem para o 

aumento da atividade no eletrocatalisador binário. Além disso, a composição ótima depende 

do método de preparação eletrocatalisadores utilizado[38]. 

 

5.5.5- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FIG. 43 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 

intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador PdIr/C (90:10), que foi o eletrocatalisador que demonstrou 

melhor atividade eletroquímica. 
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FIGURA 43- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdIr/C (90:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V (Ag/AgCl). 

b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em função do 

potencial 
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De acordo com a FIG.43 b) a oxidação de etanol e a consequente formação de 

produtos já se inicia com aplicação de potencial. Entretanto, apenas traços dos produtos 

acetaldeído e CO2 são formados durante todo potencial estudado. A formação de acetato é 

superior a de todos os produtos em todo o intervalo de potencial. Quando se comparado a 

Pd/C é possível observar que há maior formação de carbonato sobre o sistema binário, onde 

geralmente essa formação está associada a produção de CO2.  

Em termos de intensidade de bandas, estes resultados sugerem que o produto 

principal da oxidação do etanol para os eletrocatalisadores Pd/C e PdIr/C em meio alcalino 

é o acetato indicando que a oxidação ocorre de forma incompleta pelo mecanismo indireto, 

ou seja, o acetato é formado como produto principal quando comparado a CO2.  

 

5.5.6 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

FIG. 44 apresenta o desempenho dos eletrocatalisadores binários de PdIr/C 

como ânodo nos estudos em célula a combustível alcalina unitária alimentada diretamente 

com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44 – a) e b)  Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Ir/C e PdIr/C utilizando uma carga de 2 mg metal cm -2; 

membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1). 
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Os experimentos de PdIr/C foram otimizados e os eletrodos foram construídos 

com 2 mg metal por cm-2 fazendo com que todos tivessem a mesma espessura. Não houve 

diminuição na densidade de potência do melhor material quando se comparado ao melhor 

material de PtIr/C, o que não foi verificado nos eletrocatalisadores contendo Au. Além disso, 

a densidade de potência obtida usando o eletrocatalisador PdIr/C (70:30) foi cerca de 2 vezes 

maior do que o obtido utilizando-se Pd/C, os resultados estão apresentados na TAB. 20. 

 

 

TABELA 20- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdIr/C, Pd/C e Ir/C 

 

 

Os resultados com DEFC unitária a 75ºC sobre os materiais sintetizados a partir 

de PdIr/C demonstraram que PdIr /C (70:30) é o melhor material para a reação de oxidação 

do etanol. O que não está de acordo com os resultados obtidos nos experimentos 

eletroquímicos em temperatura ambiente que indicaram o eletrocatalisador PdIr/C (90:10) 

como o melhor material. Essa decorrência pode estar relacionada com a diferença de 

temperatura dos experimentos, uma vez que a energia de ativação do etanol varia com a 

temperatura. Além disso, os experimentos com células à combustível são diferentes dos 

eletroquímicos quando consideramos o processo de difusão através da camada catalítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW.cm-2) 

PdIr/C (90:10) 

PdIr/C (80:20) 

0,63 

0,61 

5,1 

5,5 

PdIr/C (70:30) 0,78 10 

PdIr/C (50:50) 0,64 6,4 

Pd/C 

Ir/C 

0,61 

0,57 

4,6 

4,2 
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5.6 – Resultados dos eletrocatalisadores ternários PdAuIr/C 

 

5.6.1 - Difração de raio X (DRX) 

 

Os padrões de difração de raio X dos eletrocatalisadores PdAuIr/C em diversas 

proporções são apresentados na FIG. 45. 
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FIGURA 45 – Padrões de difração de Raio X dos eletrocatalisadores preparados a partir de 

PdAuIr/C, Pd/C, Au/C e Ir/C 

 

Na FIG. 45 é possível observar, para todas as amostras, um amplo pico em 

aproximadamente   2θ = 25˚ que é atribuído ao plano (002) da estrutura hexagonal de carbono 

Vulcan XC72 [52, 54]. O eletrocatalisador Au/C mostra os picos de difração em cerca de 2θ 

= 38, 45, 65, 78 e 82°, atribuídos aos planos cristalinos (111), (200), (220), (311) e (222), 

respectivamente, indicando a estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Au [184, 238]. Os 

picos em aproximadamente 2θ = 40, 46, 68, 82° observados nos padrões de difração do 

eletrocatalisador Pd/C são atribuídos à estrutura cúbica de face centrada (cfc) que 

corresponde aos planos de Pd (111), (200), (220) e (311), respectivamente [263, 264]. Os 
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picos de difração em aproximadamente 2θ = 40, 47, 68 e 82° em Ir/C são atribuídos aos 

planos cristalinos de Ir (111), (200), (220) e (311), respectivamente, representando a 

estrutura cristalina cfc característica de Ir [120, 241]. Para todos os padrões de difração 

PdAuIr/C é possível observar um deslocamento nos picos para menores valores de 2θ 

quando comparados a Pd/C, sugerindo a formação de liga [263]. 

 

TABELA 21 – Valores de parâmetro de rede e tamanho médio de cristalito para amostras 

PdAuIr/C em diversas proporções 

 

 

De acordo com a TAB. 21 o parâmetro de rede para PdAuIr/C (80:10:10), 

PdAuIr/C (70:20:10),  PdAuIr/C (60:30:10) e PdAuIr/C (50:40:10) e PdAuIr/C (40:50:10) 

foram maiores que Pd/C sugerindo novamente a formação de fases de liga metálica entre 

platina, ouro e irídio com a inserção de átomos de ouro e/ou irídio na estrutura cfc da platina. 

Nandenha et.al. [265] concluíram que a adição de Ir  a estrutura de Pd em PdIr/C-

ATO (50:50) deslocou o pico associado ao plano (2 2 0) a maiores valores de 2θ para inferir 

a inserção de Ir a rede cristalina de Pd. Já em outro estudo [263] os autores verificaram que 

todos eletrocatalisadores PdAuIr/C-ATO sintetizados mostraram um deslocamento para 

menores valores de 2θ associado ao plano (220) em comparação ao eletrocatalisador Pd/C-

ATO principalmente quando se aumentava a quantidade de Au. Segundo os autores, este  

resultado é um indicativo da inserção de Au na estrutura Pd, o que também foi verificado no 

presente trabalho.   

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Parâmetro de rede (nm) Tamanho do cristalito(nm) 

PdAuIr/C (80:10:10) 

PdAuIr/C (70:20:10) 

0,392 

0,392 

4,4 

3,5 

PdAuIr/C (60:30:10) 0,393 4,2 

PdAuIr/C (50:40:10) 0,402 5,3 

PdAuIr/C (40:50:10) 

Pd/C 

0,404 

0,389 

5,1 

5,1 
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5.6.2 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula para os eletrocatalisadores sintetizados 

a partir de PdAuIr/C estão representados na FIG. 46. Em todos os casos as partículas estavam 

bem dispersas sobre o suporte de carbono e o tamanho médio das nanopartículas estão 

apresentados na TAB. 22. 

 

TABELA 22- Diâmetro médio das nanopartículas PdAuIr/C (80:10:10), PdAuIr/C 

(70:20:10), PdAuIr/C (60:30:10), PdAuIr/C (50:40:10), PdAuIr/C (40:50:10) obtidas por 

MET 

 

 

De acordo com a TAB. 22, é possível notar que mesmo com o aumento da 

quantidade de Au os eletrocatalisadores PdAuIr/C não alteram significativamente o diâmetro 

médio das nanopartículas o que difere um pouco da literatura, segundo Brandalise et. 

al.[266] e Nandenha el al. [263] há aumento da média de tamanho de partícula com o 

aumento da quantidade de Au em eletrocatalisadores PdAu/C. Segundo os autores, este 

efeito é evidenciado pelo motivo do Au ser mais nobre que Pd, onde este é reduzido 

inicialmente, formando sementes de Au e Pd pode crescer epitaxialmente em sua superfície. 

Entretanto, também é verificado que adição de Ir pode resultar em uma diminuição do 

tamanho médio de nanopartículas o que pode impedir a agregação das partículas [267]. 

 

 

 

 

Eletrocatalisadores Diâmetro médio de nanopartículas (nm) 

PdAuIr/C (80:10:10) 4,9 

PdAuIr/C (70:20:10) 3,9 

PdAuIr/C (60:30:10) 3,8 

PdAuIr/C (50:40:10) 4,8 

PdAuIr/C (40:50:10) 4,6 
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FIGURA 46- Micrografias obtidas por microscopias eletrônicas de transmissão e 

histogramas da distribuição de tamanho de partícula: PdAuIr/C (80:10:10),  

PdAuIr/C (70:20:10), PdAuIr/C (60:30:10) e PdAuIr/C (50:40:10)  
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5.6.3 – Caracterização eletroquímica 

 

5.6.3.1 – Voltametria cíclica 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C estão apresentados na FIG 47. 
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FIGURA 47- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C em solução de KOH 1 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura 10 mV s-1 

 

De acordo com FIG. 47 o voltamograma de Pd/C exibe uma região de oxidação 

de hidrogênio bem definida de - 0,85 a - 0,6V, como apresentado nos eletrocatalisadores 

binários. A região de - 0,20 a 0,05 V está associada à formação de uma camada de óxido na 

superfície de paládio [267]. Ir/C e Au/C mostraram um perfil semelhante ao relatado 

anteriormente na literatura [52, 54, 184, 241]. É evidente que nos eletrocatalisadores 

PdAuIr/C, as densidades de corrente aumentam, o que pode estar relacionado com a grande 

quantidade de óxidos de ouro nos materiais com maiores concentrações de ouro [52, 184]. 

Ainda nos eletrocatalisadores PdAuIr/C os dois picos relacionados ao processo de 
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adsorção/dessorção de hidrogênio foram suprimidos devido à presença de ouro e irídio, este 

comportamento também foi observado nos eletrocatalisadores binários PdAu/C e PdIr/C. 

PdAuIr/C (80:10:10) foi o material que apresentou maiores densidades de corrente.  

 

A FIG. 48 apresenta os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de 

PdAuIr/C em diferentes proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C na presença de 1,0 mol L-1 

de etanol e 1,0 mol L-1 de KOH.  
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FIGURA 48- Voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas 

proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e 1,0 mol L-1 

de KOH a uma velocidade de varredura 10 mV s-1 

 

 

É possível observar na FIG. 48 que PdAuIr/C (40:50:10) mostrou a maior 

atividade catalítica para a oxidação eletroquímica do etanol, além disso, a oxidação do etanol 

começa com um potencial de cerca de - 0,55 V para Pd/C, enquanto que PdAuIr/C (40:50:10) 

inicia-se em potenciais menos positivos de aproximadamente -0,7 V. É importante salientar 

que à medida que a quantidade de ouro nos materiais aumenta a atividade catalítica aumenta, 

e todos eletrocatalisadores ternários apresentaram maiores atividades catalíticas que Pd/C. 
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Como demonstrado anteriormente nos eletrocatalisadores binários Au /C e Ir/C apresentam 

atividade catalítica, isto evidencia o efeito benéfico do ouro e irídio nos eletrocatalisadores 

ternários para melhorar a atividade catalítica para a oxidação eletroquímica do etanol. De 

acordo com a literatura Au e Ir diminui a adsorção de intermediários e envenenamento em 

sítios de Pd [263-267].  

 

5.6.3.2 – Cronoamperometria 

 

A FIG. 49 apresenta os resultados dos eletrocatalisadores de PdAuIr/C em 

diversas proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C em solução de 1,0 mol L-1 de etanol e             

1,0 mol L-1 de KOH em um potencial de -0,35 V versus Ag/AgCl durante 1800 s. 
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FIGURA 49- Resultados de cronoamperometria da oxidação do etanol em -0,35 V sobre 

eletrocatalisadores de PdAuIr/C em diversas proporções atômicas, Pd/C, Au/C e Ir/C 

 

Como pode ser visto na FIG. 49 por meio das curvas cronoamperométricas da 

oxidação do etanol sobre os eletrocatalisadores de PdAuIr/C pode-se observar que 

catalisador PdAuIr/C (40:50:10) apresentou melhor atividade eletrocatalítica em relação aos 

demais eletrocatalisadores. A densidade de corrente para esse material é dez vezes superior 
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à obtida para o catalisador Pd/C. É importante ressaltar que a densidade de corrente obtida 

usando PdAuIr/C (40:50:10) no final do experimento é cerca de 50% maior do que a relatada 

anteriormente usando o eletrocatalisador binário PdAu/C (50:50). Assim, irídio também 

contribui fortemente para a melhoria da atividade eletrocatalítica de PdAu/C. Os 

eletrocatalisadores binários PdIr/C também demonstraram que o irídio promove uma 

melhora na atividade eletrocatalítica da paládio frente a oxidação eletroquímica do etanol, 

que pode estar relacionada às espécies de OHads formadas em baixo sobrepotencial em Ir e 

também pelo seu efeito eletrônico que pode diminuir o envenenamento na superfície do 

catalisador [54, 56, 130, 248]. Adicionalmente, o ouro pode estender o parâmetro de rede de 

paládio pela formação da liga, o que é benéfico para a clivagem da ligações C-C do etanol 

[52, 211]. 

 

5.6.4- Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FIG. 50 apresenta os espectros coletados no intervalo de potenciais de -0,85 a 

0,05V vs. Ag/AgCl, para oxidação eletroquímica do etanol e o respectivo gráfico de 

intensidade integrada das bandas de acetaldéido, carbonato, acetato e CO2 em função do 

potencial para o eletrocatalisador PdAuIr/C (40:50:10), que foi o eletrocatalisador que 

demonstrou melhor atividade eletroquímica. 
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FIGURA 50- a) Espectros de absorção ‘in situ’ ATR-FTIR coletados no intervalo de 

potenciais de -0,85 a 0,05V vs. Ag/AgCl em 1 mol L−1 KOH + 1.0 mol L−1 etanol para o 

eletrocatalisador PdAuIr/C (40:50:10). Os ‘backgrounds’ foram coletados em -0.85 V 

(Ag/AgCl). b) Intensidade integrada das bandas de acetaldeído, carbonato, acetato, CO2 em 

função do potencial 

 

 

De acordo com a FIG.50 b) a oxidação de etanol e a formação de produtos 

acontece com a aplicação de potencial. Inicialmente, apenas uma pequena quantidade de 

acetato e traços de acetaldeído, CO2 e carbonato são formados. A formação de acetato é 

superior a todos os produtos analisados em todo o intervalo de potenciais estudados. Já a 

partir de -0,75 V se observa o início da formação de CO2 que é superior a formação de 

acetaldeído e carbonato. Durante todo intervalo de potencial é possível notar que apenas 

traços de carbonato são formados. Entretanto, a partir de -0,2 V ocorre diminuição na 

produção de acetato que pode estar associada à sua estabilidade em meio alcalino, porém, 

sua produção em potenciais mais negativos pode ser atribuído ao consumo de acetaldeído e 

a produção de CO2. 
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Embora o mecanismo exato da oxidação eletroquímica de etanol não fique tão 

claro com os estudos em FTIR, o mecanismo amplamente aceito da ROE pode ser proposto 

com as seguintes equações [268]: 

 

CH3CH2OH  ↔  (CH3CH2OH)ads                                                                                                                  Equação 16 

(CH3CH2OH)ads   +  3 OH-   →   CH3COads  +  3 H2O  + 3e-                                                     Equação 17 

OH- ↔ OHads  + e-                                                                                                                                                      Equação 18 

CH3COads  + OHads   → CH3COOH                                                                         Equação 19 

CH3COOH + OH- →  CH3COO-  + H2O                                                                 Equação 20 

 

Com base nas equações acima, a presença de grandes quantidades de OH- 

favorece a equação 17, que poderiam produzir uma maior quantidade de OHads. Os grupos 

OHads produzidos acelerariam as equações 19 e 20. Conforme os resultados apresentados a 

equação 20 foi favorecida em todos os eletrocatalisadores binários e ternários analisados. 

Também foi possível verificar uma maior seletividade a CO2 nos eletrocatalisadores 

ternários. Esses conjunto de resultados são amplamente inéditos e contribuem com a 

literatura para o conhecimento dos sistemas analisados. 

A FIG.51 explana a intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) 

carbonato e d) acetaldeído em função do potencial para os eletrocatalisadores Pd/C, 

PdAuIr/C (40:50:10), PdAu/C (50:50) e PdIr/C (90:10) para uma melhor comparação entre 

os catalisadores contendo paládio que apresentaram melhor atividade eletroquímica.  
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FIGURA 51- Intensidade integrada das bandas de a) acetato, b) CO2, c) carbonato e  

d) acetaldeído e) razão entre CO2/Acetato em função do potencial para os eletrocatalisadores 

Pd/C, PdAuIr/C (40:50:10), PdAu/C (50:50) e PdIr/C (90:10) 
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De acordo com a FIG.51 b) e d) pode-se observar que a intensidade de CO2 e 

acetaldeído formada é maior usando PdAuIr/C (40:50:10) do que usando Pd/C e os materiais 

binários como eletrocatalisador, sugerindo que a cinética da reação em PdAuIr/C (40:50:10) 

é mais rápida que em Pd/C e nos binários. É importante ressaltar que a intensidade de 

carbonato diminui em potenciais próximos a -0,55 V para Pd/C e PdIr/C (90:10), o que pode 

estar relacionado com a concentração de espécies OH- próxima a superfície do eletrodo 

[249]. Também é possível observar que a intensidade de acetato FIG.51 a) e carbonato 

FIG.51 d) são maiores para o eletrocatalisador PdIr/C (90:10). 

Na FIG. 51 e) é possível avaliar a relação comparativa das intensidades 

integradas das bandas de CO2/acetato. É possível notar que PdAuIr/C (40:50:10) apresenta 

maiores valores de intensidade de CO2/acetato que Pd/C e os eletrocatalisadores binários, 

em todo intervalos de potencial estudado. Além disso, sabe-se que a adição de Au e Ir 

promove a oxidação eletroquímica de etanol [251, 252]. Com base nos resultados de ATR-

FTIR, é possível observar que a clivagem C-C é favorecida em PdAuIr/C (40:50:10). 

 

5.6.5 – Experimentos em células à combustível alcalina 

 

A FIG. 52 e TAB. 23 apresentam o desempenho dos eletrocatalisadores ternários 

PdAuIr/C como ânodo nos estudos em célula à combustível alcalina unitária alimentada 

diretamente com etanol a 75 ºC. No cátodo foi utilizado Pt/C BASF em todos os 

experimentos. 
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FIGURA 52- a) e b) Desempenhos eletroquímicos de uma DEFC 5 cm2 em 75 ºC usando 

eletrocatalisadores anódicos Pd/C, Ir/C, Au/C e PdAuIr/C, utilizando uma carga de            

2 mg metal cm-2, membrana Nafion® 117, etanol (2 mol L-1) 

 

Como foi verificado o problema difusional nos eletrodos construídos com Pt, os 

experimentos de PdAuIr/C também foram otimizados e os eletrodos foram construídos com 

2 mg metal por cm-2 fazendo com que todos tivessem a mesma espessura, ademais foi 

verificado um aumento na densidade de potência quando se comparado aos 

eletrocatalisadores de PtAuIr/C como demostrado na FIG. 52 e TAB. 23. 

 

 

TABELA 23- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência máxima 

(mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAuIr/C, Pd/C e Ir/C 

 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) 

PdAuIr/C (40:50:10) 0,66 13,5 

PdAuIr/C (50:40:10) 0,98 15,0 

PdAuIr/C (60:30:10) 0,82 13,0 

PdAuIr/C (70:20:10) 0,98 14,0 

PdAuIr/C (80:10:10) 0,66 10,0 

Pd/C     0,61     4,5 

Au/C 0,38 2,0 

Ir/C 0,54 4,0 
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Além disso, o eletrocatalisador PdAuIr/C (50:40:10) apresentou o maior valor 

de densidade de potência máxima. Estes resultados não estão de acordo com os experimentos 

de VC e CA, em que PdAuIr/C (40:50:10) foi o melhor eletrocatalisador. O desacordo de 

experimentos eletroquímicos com resultados de DEFC também foi observado nos 

eletrocatalisadores binários. É importante salientar que as condições de experimentos com 

células à combustível são bastante diferentes das experiências eletroquímicas VC e CA 

convencionais como, por exemplo, a difusão do combustível através da camada catalítica a 

fluxo contínuo constante e a temperatura. A ativação da energia do etanol altera-se com a 

temperatura, esta mudança pode resultar em uma interação diferente da molécula de etanol 

com os materiais do eletrocatalisador [55, 93]. Contudo, com os resultados apresentados é 

possível comprovar o efeito sinérgico entre Pd, Au e Ir para a oxidação eletroquímica do 

etanol pois, todos os resultados apresentados obtiveram maiores atividades catalíticas 

utilizando composições terciárias de PdAuIr/C do que em Pd/C, Ir/C e Au/C monometálicos. 

A TAB. 24 faz uma comparação entre os desempenhos eletroquímicos em DEFC 

dos eletrocatalisadores binários e ternários contendo paládio que apresentaram maiores 

densidades de potência máxima. 

 

 TABELA 24- Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) para os eletrocatalisadores PdAuIr/C (50:40:10), PdIr/C (70:30), 

PdAu/C (50:50), e Pd/C 

 

 

É possível verificar na TAB.24 que o melhor desempenho foi para o 

eletrocalisador PdAuIr/C (50:40:10), constatando que o eletrocatalisador ternário é o mais 

efetivo para oxidação do etanol nos ânodos das células à combustível alcalinas produzindo 

um eletrodo menos resistivo, demonstrando que o aumento na quantidade de ouro também 

acarreta mudanças estruturais no eletrocatalisador aumentando sua atividade eletrocatalítica 

e consequentemente aumentando a densidade de potência da célula. 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW.cm-2) 

PdAuIr/C (50:40:10) 0,98 15,0 

PdIr/C (70:30) 0,78 10,0 

PdAu/C (50:50)     0,53     4,1 

Pd/C 0,52  3,9 
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5.7- Comparação dos melhores resultados em cronoamperometria para os 

eletrocatalisadores binários e ternários 

 

A TAB. 25 faz uma comparação entre a atividade eletroquímica em 

cronoamperometria dos eletrocatalisadores binários e ternários contendo paládio e platina, 

que apresentaram maiores densidades de corrente após 1800 segundos, nas proporções 

preparadas. 

 

TABELA 25-  Melhores resultados em cronoamperometria da oxidação de etanol em     

-0,35 V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar na TAB.25 que os maiores valores de densidade de corrente 

final foram para os eletrocatalisadores ternários, constatando que esses materiais 

apresentaram a melhor atividade eletrocatalítica. A densidade de corrente para PtAuIr/C 

(40:50:10) é cerca de dezessete vezes superior à obtida para o eletrocatalisador Pt/C. 

Também é importante observar que a densidade de corrente obtida usando PdAuIr/C 

(40:50:10) no final do experimento é cerca de 10 vezes maior do que a relatada anteriormente 

usando o eletrocatalisador Pd/C. Assim, irídio e ouro contribuiram fortemente para a 

melhoria da atividade eletrocatalítica de Pt/C e Pd/C. Os eletrocatalisadores binários também 

demonstraram que o ouro e irídio promovem uma melhora na atividade eletrocatalítica de 

platina e paládio frente a oxidação eletroquímica do etanol, que pode estar relacionada às 

espécies de OHads formadas em baixo sobrepotencial em Ir e também pelo seu efeito 

eletrônico que pode diminuir o envenenamento na superfície do catalisador [54, 56, 130, 

248]. Adicionalmente, o ouro pode estender o parâmetro de rede de paládio e de platina pela 

Eletrocatalisador Densidade de corrente final 

(A) 

PtAuIr/C (40:50:10) 16,84  

PdAuIr/C (40:50:10) 13,92  

PtAu/C (50:50) 12,97  

PdAu/C (50:50) 6,92  

PdIr/C (90:10) 6,75  

PtIr/C (70:30) 3,25  

Pd/C 3,96 

Pt/C 0,99 
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formação da liga, o que é benéfico para a clivagem da ligações C-C do etanol [52, 211], 

demonstrando que o aumento na quantidade de ouro também acarreta mudanças estruturais 

no eletrocatalisador aumentando sua atividade eletrocatalítica. Na superfície Pd-Au ou Pt-

Au o mecanismo bifuncional pode ser favorecido segundo alguns autores ocorrendo 

formação de CO, onde essas espécies intermediárias podem ser promovidas em átomos de 

Au, liberando mais sítios ativos de Pd para oxidação por adsorção de moléculas de etanol 

[269, 270].  

Outro aspecto importante que pode ser observado ainda na TAB. 25 é que o 

eletrocatalisador Pd/C apresentou densidade de corrente três vezes maior que Pt/C, 

evidenciando que paládio apresenta maior atividade eletrocatalítica em meio alcalino que 

platina como é relatado por alguns autores [192, 271, 272]. Segundo Chen et al. [271] 

paládio é indicado como sendo mais ativo que platina em ROE (reação de oxidação do 

etanol) em soluções alcalinas. Ainda segundo os autores são feitos esforços notáveis da 

comunidade científica para sintetizar eletrocatalisadores ainda mais ativos, baseados em Pd, 

tais como estruturas modificadas por nanofios, nanotubos ou ainda ligas metálicas [273-

276]. Onde dentre esses sistemas a combinação Pd, Au e Ir pode apresentar maior atividade 

em ROE do que Pd puro em soluções alcalinas [184, 264, 277].  

 

 

 

5.8- Comparação dos melhores resultados dos experimentos em células à combustível 

alcalina para os eletrocatalisadores binários e ternários 

 

 

 

A TAB. 26 faz uma comparação entre os desempenhos eletroquímicos em DEFC 

dos eletrocatalisadores binários e ternários contendo platina e paládio que apresentaram 

maiores densidades de potência máxima. 
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TABELA 26- Maiores Valores de Potencial de circuito aberto (V) e Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) obtidos pelos eletrocatalisadores binários e ternários. 

 

 

É possível verificar na TAB.26 que o melhor desempenho foi para o 

eletrocalisador PdAuIr/C (50:40:10), constatando que o eletrocatalisador ternário contendo 

paládio é o mais efetivo para oxidação do etanol nos ânodos das células à combustível 

alcalinas produzindo um eletrodo menos resistivo, demonstrando que o aumento na 

quantidade de ouro também acarreta mudanças estruturais no eletrocatalisador aumentando 

sua atividade eletrocatalítica e consequentemente aumentando a densidade de potência da 

célula. Outro aspecto importante na comparação desses resultados é que o eletrocatalisador 

Pd/C apresenta valores maiores que 50% em relação a densidade de potência máxima de 

Pt/C, novamente demonstrando a maior atividade de paládio em meio alcalino quando se 

comparado a platina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletrocatalisador  Potencial de circuito 

aberto(V) 

Densidade de potência 

máxima (mW cm-2) 

PdAuIr/C (50:40:10) 0,98 15,0 

PdIr/C (70:30) 0,78 10,0 

PtIr/C (90:10) 0,72 10,0 

PtAu/C (70:30) 0,69 9,0 

PtAuIr/C (60:30:10) 0,71 7,6 

Pd/C 0,61 4,5 

  Pt/C   0,53     3,0 
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6- CONCLUSÕES 

 

O método da redução via borohidreto de sódio foi efetivo para a produção dos 

eletrocatalisadores. As análises de MET mostraram partículas bem distribuídas no suporte, 

enquanto que as análises de EDX mostraram proporções bem próximas as nominais para os 

eletrocatalisadores binários. Os padrões de difração de Raio X das misturas mostraram a 

formação de ligas para a maioria dos materiais sintetizados.  

Com os experimentos da oxidação eletroquímica de etanol foi possível observar 

que os eletrocatalisadores ternários foram mais promissores, apresentando atividades 

eletrocatalíticas superiores para oxidação eletroquímica de etanol em relação aos materiais 

binários, outro aspecto importante encontrado com os materiais preparados foi a maior 

atividade de paládio em meio alcalino quando se comparado a platina. 

Os estudos em FTIR sugeriram que o produto principal da oxidação 

eletroquímica de etanol em meio alcalino para todos eletrocatalisadores sintetizados é o 

acetato, sugerindo que a oxidação ocorre de forma incompleta pelo mecanismo indireto, ou 

seja, o acetato é formado como produto principal quando comparado a CO2. Os 

eletrocatalisadores ternários também demonstraram uma maior seletividade a CO2 

demonstrando uma melhora da cinética da reação para esses materiais. 

Os resultados em célula alcalina unitária alimentadas com etanol mostraram que 

as maiores densidades de corrente foram obtidas para o eletrocatalisador PdAuIr/C 

(50:40:10), cerca de 333% superior a Pd/C, onde a alta atividade eletrocatalítica dos 

materiais ternários pode ser atribuída a sinergia entre os constituintes do eletrocatalisador, 

devendo também ser considerado o efeito eletrônico devido a formação da liga metálica e o 

mecanismo bifuncional. Com os resultados também foi possível concluir que materiais 

contendo Pd/C demonstram maior atividade eletrocatalítica em meio alcalino quando se 

comparado a platina. 
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7- TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS   
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8- TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS  

 

 XX SIBEE-2015- Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. “Oxidação 

eletroquímica de etanol em meio alcalino utilizando eletrocatalisadores PtAu/C 

preparados via redução por borohidreto de sódio”. 

 

 20TH TOPICAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 

ELECTROCHEMISTRY- 2017. “Electrochemical and Fuel Cell Evaluation of 

PtIr/C Electrocatalysts”.  Best Poster Award presented  

 

 

9- TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Desenvolvimento de eletrocatalisadores anódicos para células à combustível que 

permitam a alta taxa de oxidação de etanol e o estudo eletroquímico sob materiais contendo 

Pt, Pd, Au, Sn, Ir e Rh bem como a modificação do suporte do Carbono Vulcan XC72 com 

a adição de substratos como ITO (índio dopado com estanho) que contribui para uma maior 

estabilidade do suporte. Esses eletrocatalisadores também serão testados com novos 

eletrólitos híbridos orgânicos/inorgânicos à base de Nafion e novas membranas compósito à 

base de PBI desenvolvidas pelo CCCH-IPEN. 
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Além disso, fazer a caracterização físico-química utilizando as técnicas de 

Difração de raio X, microscopia eletrônica de transmissão (TEM), espectroscopia por 

energia dispersiva de raios-X(EDX), voltametria cíclica, cronoamperometria, espectroscopia 

de fotoelétrons excitados por raios-X(XPS) e ainda o estudo da oxidação eletroquímica de 

etanol “in situ” utilizando Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR), Espectroscopia Raman e/ou cromatografia gasosa. 
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