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ARACELI JARDIM SILVA 

 

RESUMO 

 

A aplicação de reatores de eletrólitos sólidos para oxidação de metano e cogeração de 

energia é atrativa, principalmente com o uso de catalisadores sintetizados a partir de metais 

nobres como o paládio (Pd). Neste trabalho, preparamos três diferentes composições de 

paládio, 5%, 10% e 20%, em suporte de carbono (Pd/C), no método da redução via 

borohidreto de sódio para avaliarmos a composição com maior potencial de geração de 

energia e produtos de maior valor agregado. Os catalisadores foram preparados nas 

proporções de 5%, 10% e 20% de Pd em suporte de carbono (Pd/C). O principal foco deste 

trabalho foi a conversão de metano em metanol. Os eletrocatalisadores prepados foram 

testados como ânodo, seus efluentes foram analisados por espectroscopia no 

infravermelho (IR) e suas atividades verificadas por experimentos com eletrodo de disco 

de anel rotatório (RRDE). As composições mais ativas foram 10% e 20% de paládio, com 

maiores taxas de reação próximas ao potencial de circuito aberto. Nós também preparamos 

eletrocatalisadores de PtPb/C, nas proporções 10:90, 70:30, 50:50, pelo método da 

redução via borohidreto de sódio e testamos esses materiais para a oxidação do etanol em 

meio alcalino e oxidação do ácido fórmico em meio ácido, nossos resultados mostraram 

para ambas reações estudadas o efeito benéfico da adição do chumbo à platina, esse efeito 

poderia ser atribuído ao mecanismo bifuncional e ao efeito eletrônico. 

 

 

 

Palavras-chave: oxidação de metano, oxidação do etanol, oxidação do ácido fórmico, 

eletrocatalisadores, reator do tipo célula a combustível. 
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ABSTRACT 

 

The application of solid electrolyte reactors for methane oxidation and energy 

cogeneration is attractive, mainly with the use of catalysts synthesized from noble metals 

such as palladium (Pd). In this work, we prepared three different compositions of palladium, 

5%, 10% and 20%, on carbon support (Pd/C), in the method of reduction via sodium 

borohydride, in order to evaluate the composition with the greatest potential for generating 

energy and products with higher added value. The catalysts were prepared in proportions 

of 5%, 10% and 20% Pd on carbon support (Pd/C). The main focus of this work was the 

conversion of methane into methanol. The prepared electrocatalysts were tested as an 

anode, their effluents were analyzed by infrared spectroscopy (IR) and their activities were 

verified by experiments with a rotating ring disc electrode (RRDE). The most active 

compositions were 10% and 20% palladium, with higher reaction rates close to the open 

circuit potential. We also prepared PtPb/C electrocatalysts, in the proportions 10:90, 70:30, 

50:50, by the method of reduction via sodium borohydride and tested these materials for 

the oxidation of ethanol in alkaline medium and oxidation of formic acid in medium acid, our 

results showed for both reactions studied the beneficial effect of adding lead to platinum, 

this effect could be attributed to the bifunctional mechanism and the electronic effect. 

 

 

 

 

Keywords: methane oxidation, ethanol oxidation, formic acid oxidation, electrocatalysts, 

fuel cell reactor. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 

A principal poluição do ar é oriunda do descarte de gases de efeito estufa, onde temos 

como consequência as mudanças climáticas mundiais. Ressaltando que depois do dióxido 

de carbono, o metano (CH4) aparece como o segundo gás mais prejudicial para a camada 

da atmosfera, sendo o principal componente do gás natural (GARCIA et al, 2020). Para 

mitigar os efeitos de estufa deste gás, que vem ganhando importância como fonte de 

energia primária, grupos de pesquisa buscam formas de converter o CH4 em produtos de 

maior valor agregado e que assim não sejam diretamente dispersos no ar (SANTOS et al, 

2019). 

A exposição do metano na atmosfera, passa por uma degradação fotoquímica pelo 

radical hidroxila (*OH), que é o principal oxidante atmosférico das grandes partes dos 

poluentes (GODOI et al, 2021). Porém, a oxidação parcial do metano gera produtos como 

metanol, ácido fórmico e formaldeído (solventes, conservantes, desinfetantes e matérias 

primas para diversas cadeias de produção), e é de grande proveito para a indústria química. 

(NANDENHA et al, 2021). 

Lembrando que para ter viabilidade nos processos de oxidação parcial do metano, 

existem dois empecilhos a serem superados: 1) Atenuar as grandes quantidades de 

energia, envolvidas no processo de quebra de ligação C-H do metano, 2) Viabilizar uma 

rota que leve a formação de produtos específicos com valor agregado (LIMA et al, 2021). 

Para acontecer a reação há diferentes vias a serem utilizadas, a via eletroquímica, onde é 

usado um potencial elétrico, não esquecendo que a reação precisa ser catalisada em 

condições próximas à temperatura ambiente (FONTES et al, 2020). Esse método acontece 

em um reator eletroquímico do tipo célula a combustível, onde na parte do ânodo se tem a 

oxidação do combustível e enquanto no cátodo o oxidante é reduzido, e assim obtendo a 

energia elétrica como subproduto (SANTOS et al, 2020). 

Estudos recentes tem proposto o uso do metano em reatores do tipo células a 

combustível, nestes estudos foi constatado que além de energia elétrica, tem sido também 

observado a formação de metanol e ácido fórmico como produtos da ativação do metano.   

A possibilidade de obtenção de produtos distintos, é devido ao potencial elétrico de 

operação da célula. Com base nessa informação para os estudos que utilizam reatores 

eletroquímicos há poucas informações sobre tipos de catalisadores serem usados e 

condições de operação destes reatores (CHETYRIN et al, 2021).Devido a sua estabilidade 
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química e eletroquímica, os metais como:  Pt,  Pd,  Ir, Ru e Au, são  muito empregados nos 

estudos com reações eletroquímicas,lembrando que catalisadores devem dissociar água 

(SHAW et al, 2021), onde diversas vezes vão além da ativação da água, como também 

absorvem a molécula do reagente.  

O paládio tem um alto poder de adsorção de hidrogênio. Como esse processo 

depende da ativação de água, o uso de paládio se torna extremamente benéfico para 

ativação do metano (DANIELIS et al, 2021), e outra vantagem é que quando está no seu 

estado oxidado, ele se transforma em carbofilo, melhorando a oxidação parcial do metano 

(COLUSSI et al, 2020). Khan e seus colaboradores comprovam que o paládio é um metal 

altamente vantajoso para a aplicação neste tipo de reator pelo fato dele formar uma camada 

fina de PdO na superfície do catalisador. 

Os autores nesse estudo perceberam que o óxido pode ativar a ligação C-H no 

metano. O presente trabalho de mestrado foi desenvolvido utilizando materiais catalíticos 

baseados em paládio para aplicação na conversão de metano em produtos que geram alto 

valor. Foi utilizada baixa temperatura de operação nos reatores, otimizando os parâmetros 

de operação para tal finalidade, e como exemplo citando a carga de material ativo na 

composição do catalisador e pensando na economia utilizando o menor teor possível de 

metal nobre no material. 

O equipamento de Raman foi utilizado para avaliar as proporções mais efetivas para 

ativação do metano considerando uma metodologia pré-estabelecida no laboratório de 

materiais Aplicados para Energia do Centro de Célula a Combustível e Hidrogênio do 

IPEN/CNEN-SP. Em uma outra linha são apresentados estudos com os eletrocatalisadores 

de PtPb para a oxidação do etanol em meio alcalino e oxidação ácido fórmico em meio 

ácido. 
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1.Metano 
 
 

O gás metano é o menor e mais simples dos hidrocarbonetos, ou seja ele é uma 

molécula orgânica com apenas um átomo de carbono ligada a quatro atômos de 

hidrogênio. Ele é considerado o principal componente do gás natural, sendo um 

combustível multifuncional.As suas reservas mundiais estão estimadas em cerca de 193,5 

trilhões de metros cúbicos, no final de 2017 (HE et al, 2020). 

O metano é o principal contribuinte para a formação do ozônio ao nível do solo, um 

poluente perigoso do ar e gás de efeito estufa, cuja exposição causa 1 milhão de mortes 

prematuras a cada ano. O metano é também é um poderoso gás de efeito estufa. Durante 

um período de 20 anos, ele é 80 vezes mais potente no aquecimento global do que o 

dióxido de carbono. 

O metano tem sido responsável por cerca de 30% do aquecimento global desde a 

época pré-industrial e está proliferando mais rapidamente do que em qualquer outra época 

desde que a manutenção de registros começou nos anos 80. De acordo com dados da 

Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, mesmo quando as 

emissões de dióxido de carbono desaceleraram durante os bloqueios relacionados à 

pandemia de 2020, o metano atmosférico disparou para valores maiores.(CLIMATE 

ACTION, 2021). 

Nos dias de hoje, há grandes esforços sendo feitos para implantação do gás natural 

como matéria prima para uso em vários setores, incluindo industrial, residencial, energia e 

transporte, de forma mais segura e menos poluente uma vez que sua utilização como fonte 

primária produz CO2 (XIE et al, 2018). 

Existe um grande potencial do metano ser uma fonte de carbono para a síntese de 

produtos químicos, sua transformação em outros produtos é de suma importância. O 

metano possui maior estabilidade, possui alto potencial de ionização (12,5 eV), baixa 

afinidade eletrônica (4,4 eV) e alta energia de ligação C-H (434 kJ mol-1) (HE et al, 2020). 

Sendo assim, é extremamente positivo o incentivo de novas tecnologias de 

conversão de metano para produtos de maior valor agregado, como o metanol. Abaixo a 

Figura 1 demonstra a estrutura do metano. 
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Figura 1. Estrutura do metano 

  Fonte: Acervo Pessoal 
 

2.2. Conversão de Metano 
 
 

A conversão química do metano se divide em rotas diretas e indiretas.Lembrando 

que as rotas mais avançadas tecnologicamente envolvem a conversão indireta de metano 

(isto é,reforma a vapor de metano) em combustíveis e produtos químicos (XIE et al, 2020). 

As rotas industriais para a conversão de metano em combustíveis e produtos químicos em 

uma etapa são bem carentes. 

Os desafios associados à conversão em uma etapa do metano em produtos 

químicos e combustíveis surgem do fato de que o metano é uma molécula muito estável, 

composta de ligações CH que são fracamente polarizadas. Portanto, reagentes muito 

agressivos e condições operacionais (por exemplo, temperatura e pressões) são 

necessários para ativar a ligação CH de metano, consequentemente favorecendo reações 

indesejadas (por exemplo, combustão completa para CO2) que levam à perda de atividade, 

seletividade e rendimento dos produtos desejados.  

A rota eletroquímica tem se mostrado como uma alternativa, no entanto o processo 

não é necessariamente faradaico indicando que outros processos estão ocorrendo. A 

vantagem é que muitos dos experiementos podem ser realizados a temperatura ambiente, 

no entanto a geração de peróxidos pode resultar na degradação do eletrodo e demais 

componentes do reator. 

Na conversão indireta para produção química, o metano é primeiramente convertido 

para gás de síntese. Esse gás produzido pela reforma a vapor e oxidação parcial do metano 

é usado para a produção de metanol/hidrocarbonetos via síntese de Fischer-Tropsch. A 
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desvantagem é que essa forma de conversão envolve etapas de separação caras e/ou 

requer altas temperaturas, geralmente acima de 600 °C, com o correspondente alto 

consumo de energia (HU, Di et al, 2021), portanto o desenvolvimento de rotas 

eletroquímicas passa a ser de extrema importância para a conversão do metano em 

produtos. 

No momento, existem dois principais desafios para melhorar a eficiência da 

conversão do metano: ativação do metano e a instabilidade dos intermediários e produtos 

da reação. O metanol tem sido observado como um dos principais produtos da oxidação 

do metano. 

 

2.3. Metanol 
 
 

O metanol também é conhecido como álcool metílico, o metanol tem como fórmula 

química molecular CH3OH. Seu processo mais antigo de obtenção é pela destilação seca 

de madeiras (JUNIOR, 2021). Em temperatura ambiente,o metanol encontra-se em fase 

líquida, muito volátil e extremamente inflamável.Tem grande solubilidade em compostos 

orgânicos, água, benzeno e éter. 

Uma grande vantagem do metanol é que ele tem inúmeras finalidades, por esse 

motivo há uma demanda grande para a sua produção. Ele é usado como matéria prima 

para a produção de biodiesel, aditivos de gasolina e uma lista extensa de derivados 

químicos (ZHANG; HE; ZHU, 2003). Na Figura 2 observamos o metanol que foi usado para 

os experimentos laboratoriais. 
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Figura 2. Metanol utilizado durante as pesquisas 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 
 
 

O diagrama de Hommel é uma simbologia aplicada em diversos países, que busca 

mostrar o nível de periculosidade dos elementos químicos presentes em um produto. A 

seguir na Figura 3 temos o diagrama de Hommel para o metanol. 
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Figura 3. Diagrama de Hommel 

 
 

 

É importante salientar que a produção de metanol é estimado em 80 milhões de 

toneladas por ano, essa também vem crescendo ano a ano e chamando atenção dos 

investidores. A produção do álcool metílico de 2010 a 2018 foi na casa de 128 milhões, 

sendo a China responável por 76% da capacidade de produção (EPE, 2019). Observando 

a Figura 4, vemos no ano de 2018 a distribuição mundial da capacidade de produção, onde 

percebemos um aumento na concentração da produção no Nordeste Asiático e uma queda 

na concentração da produção na América do Sul, Central e Europa. 

 

 

 

   Fonte: Adpatado: (PUBCHEM, 2021) 
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Figura 4. Divisão mundial da capacidade instalada metanol. 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de (EPE, 2019) 
 
 

 

 

Conforme observado na Figura 4 o gráfico tem os preços de contrato (preço 

fixado em contrato para um definido produto, assim como os termos de entrega) e spot 

(cotação utilizada no mercado de curto prazo com pagamento e entrega imediatos)   do 

metanol no mercado dos Estados Unidos, da China e da Europa. No ano de 2021                os 

preços variam entre 300 e 550 US$/tonelada, sendo que o metanol americanOobteve 

o melhor preço, acompanhando pelo metanol europeu e chinês. 
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Figura 5 Comparação global dos preços do metanol. 
 

 
Fonte: Adaptado de (MMSA, 2021) 

 
 
 

A Figura 6 ilustra o consumo de metanol mundial, onde a China tem 53%, 

resultando mais da metade do consumo e ressaltando seu grande crescimento na 

produção mundial por metanol (EPE, 2019). 
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Fonte: Adaptado de (EPE, 2019) 

 

Um dado muito importante que demonstra o crescimento da China em relação à 

demanda global de metanol, é que no ano de 2000, ela tinha 12%, enquanto a América 

Norte tinha 33% e 22% a Europa Ocidental (ALVARADO, 2016). Passando oito anos, a 

China aumentou para 53% na produção global, a América do Norte despencou para 10% 

e 12% para Europa Ocidental. Com uma porcentagem de 60%, a demanda mundial do 

metanol é originada pelos derivados químicos industriais, onde seu produto final é para 

bens de consumo (METHANOL INSTITUTE, 2018). 

Os métodos mais tradicionais para obtenção do metanol vem do petróleo, carvão ou 

gás natural. Mesmo o processo do metanol sendo consagrado como uma tecnologia bem 

definida; atualmente, com toda visibilidade em torno da sustentabilidade e com a 

preservação do meio ambiente, já existem pesquisas no desenvolvimento em fontes 

renováveis (EPE, 2019). Dentre as fontes renováveis as células a combustível tem tido 

bastante destaque. 

 

Figura 6 Consumo global de metanol 
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2.4. Etanol 
 
 

Nós brasileiros temos inúmeras vantagens energéticas em comparação com outros 

países dentre delas, o etanol tem técnicas avançadas no setor de distribuição e produção, 

não esquecendo a excelente aceitação dentro do mercado, que podemos salientar devido 

a indústria de automóveis(BERG et al., 2015). A sua obtenção vem de muitos recursos 

renováveis, podemos citar cana-de-açúcar, beterraba, milho, trigo, batata, madeira, 

resíduos agrícolas e de fábricas de papel (MACHADO e ABREU, 2006; SUHAILA e 

KAMARUDIN; 2013; ONG et al., 2017). 

Podemos classificar a produção do etanol em duas formas distintas, o uso da 

fermentação e por síntese química.Quando falamos sobre a forma de fermentação, é 

utilizado os carboidratos onde são modificados em gás carbônico e álcool pela 

movimentação de microrganismos; sendo considerado o processo de obtenção, mais 

usado no mundo. A outra forma é síntese química, quando o etanol é fornecido de 

hidrocarbonetos insaturados, podemos citar o etino e o eteno, e também gases de petróleo 

e hulha, onde já está consagrado nas pesquisas, que são combustíveis altamente 

poluentes e nada sustentável (MACHADO e ABREU, 2006). 

Wendt, Götz e Linardi (1999) concluíram que o combustível etanol tem grandes 

vantagens para nosso país, devido sermos grandes produtores de cana de açúcar e assim 

a partir da fermentação pode ser feito com uma grande capacidade de produção. 

Outra motivação para esse método, são as iniciativas políticas nacionais, conforme 

pode ser visto na Lei № 13.576/2017 que estabelece diretrizes para a descarbonização do 

setor de combustíveis (VIDAL, 2020). 

Podemos contextualizar o etanol como um combustível sustentável e com grande 

comercialização. O etanol conforme na Figura 7 pode ser utilizado diretamente em células 

a combustível no ânodo, produtos intermediários, CO2 e água (BERG et al., 2015).  

Olhando pelo lado técnico há outras vantagens; inicialmente porque o etanol, muitas 

vezes é utilizado em soluções aquosas em baixas concentrações (0,5 - 2 mol.L-1), 

fornecendo a segurança na operação e armazenamento, e outra vantagem que pode ser 

abordada é que pode eletroxidar em temperaturas mais amenas (menos de 90 °C), 

provendo uma seleção de materiais dos componentes das DEFCs (SÁNCHEZ-MONREAL, 

VERA e GARCÍA- SALABERRI, 2018). 
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Fonte: Acervo pessoal 

 

Porém há sua parte desafiadora em relação ao uso do combustível etanol em célula  

a combustível (CaC), é que para se obter uma clivagem da ligação C–C , é necessário uma 

oxidação completa das moléculas do etanol, onde infelizmente com os eletrocatalisadores 

atuais são dificieis de ocorrer em temperaturas baixas (abaixo de 100 °C). Sendo assim 

com a oxidação incompleta do etanol sendo realizada, obtemos reações com várias etapas, 

originando espécies intermediárias que resultam a desativação do eletrocatalisador, 

ocorrendo a queda de eficiência energética de todo o sistema descrito. (JIANG e SUN; 

2009). 

De uma forma bem abragente os álcoois tem sua oxidação por duas formas: na 

primeira forma o CO é adsorvido (COads) como intermediário e no segundo é quando não 

ocorre a quebra da ligação C-C,(BIANCHINI e SHEN, 2009).Observando a  Figura 8  vemos 

Figura 7 Etanol (álcool etílico) usado nas pesquisas laboratoriais 
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a segunda forma. 

 

       Fonte: KAMARUDIN et al., 2013 (Adaptado) 
 

Observando a literatura de (SHEN et al.,2006) e (XU et al.,2007), a oxidação do etanol 

em meio alcalino usando o eletrocatalisador paládio, foi encontrado maior atividade e 

estabilidade para a oxidação comparado com a platina. Já tem considerado que os íons de 

OH-,primeiramente são quimissorvidos no primeiro estágio de formação de óxidos e assim 

se transformam em óxidos com valência mais altos, em concordância com a elevação do 

potencial. Podemos constatar as informações pela Equação 1 abaixo: 

 

         Figura 8 Rotas para a eletro-oxidação do etanol em meio alcalino. 

Equação 1 
 
 

                                      
                                         Pd + OH-→Pd-OHads + e- 

 
              Pd-(CH3CH2OH)+ 3OH-→Pd-(COCH3)+ 3H2O + 3e- 

 
              Pd-(COCH3)ads + Pd-OHads → Pd-CH3COOH + Pd 
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2.5. Eletro-oxidação do etanol em meio alcalino 
 
 
 

Um dos benefícios encontrado na célula a combustível alcalina (AFC) é que a cinética 

de redução de oxigênio, é mais rápida em comparação ao meio ácido, sendo assim com 

essa qualidade a célula a combustível alcalina se torna interessante para sua 

comercialização. (CARRETTE, FRIEDRICH e STIMMING, 2000). Além disso, se célula a 

combustível for de membrana de troca aniônica, ela terá mais resultados positvos, pelo fato 

de reduzir um possível vazamento de eletrólito (ZHAO, LI e SHEN, 2010; LI e ZHAO, 2016). 

Consultando as pesquisas feitas por Tripkovic, Popovic´e Lovic 2001, Fang et al., 2010; 

e Braunchweig et al.,2013, constatamos que o meio alcalino favorece profundamente a 

seletividade e atividade de eletrocatalisadores de platina e paládio, quando está no 

processo de oxidação do etanol. 

Observando a Equação 2, vemos que há um combustível que formado com a mistura de 

solução de etanol no compartimento, conhecido como ânodo. Há uma reação no 

combustível pelo fato dos íons hidroxila geram elétrons, água e dióxido de carbono  (LI e 

ZHAO, 2016). 

 

Por um fio elétrico os elétrons são dirigidos para o eletrodo de cátodo da célula 

combustível, já dentro, o oxigênio é abastecido pelo ar, e com isso temos uma reação com 

água e elétrons originando íons de hidroxila (LI e ZHAO, 2016). 

    São concedidos os íons hidroxila por meio da membrana de troca aniônica do cátodo 

para o ânodo, com a finalidade de estimular outra reação de oxidação do etanol, isso é 

visto na equação do ânodo, conforme a Equação 3. 

 
Equação 2                  Ânodo: CH3CH2OH + 12OH− → 2CO2 + 9H2O + 12e− 

 
                     Equação 3                     Cátodo: 3O2 + 6H2O + 12e− → 12OH− 
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Nesse complexo, são gerados életrons que vão no circuito ao cátodo, tendo como 

resposta a outra reação de redução de oxigênio, de acordo com a Equação 3 de cátodo já 

descrita. Assim os íons hidroxila são realizados e fabricados na membrana de troca 

aniônica do cátodo para o ânodo da célula (LI e ZHAO, 2016). Essa descrição é chamada 

de Equação Global, apresentada como: 

 

Entretanto, os autores Li e Zhao (2016) dizem na sua literatura que a via de reação 

prevalecente na reação de oxidação do combustível etanol é um sistema de transferência 

de quatro elétrons, que conseguimos observar abaixo na Equação 4: 

 

Muitas reações eletrocatalíticas realizadas em soluções alcalinas apresentam 

melhor desempenho; contudo, segundo Yu, Krewer e Scott, 2010, um problema com 

células a combustível alcalinas, é a carbonatação do eletrólito em razão da produção de 

CO2 proveniente da oxidação do combustível e do ar. Consultando a literatura é 

reconhecido que muitas reações eletrocatalíticas feitas em soluções alcalinas com um 

excelente rendimento (Yu, Krewer e Scott 2010). Mas nem tudo é excelência, a 

carbonatação do eletrólito devido a realização de CO2, oriunda da oxidação do combustível 

e do ar é um grande problema. A Equação 5 que mostra a origem de carbonato 

 

 

            Equação Global                      CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

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

Equação 5              CO2 + 2OH- → CO2- + H2O  
                                 CO2 + OH- → HCO3 
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2.6. Ácido fórmico 

 
O ácido metanoico, conhecido também como ácido fórmico, com sua massa atômica 

46 u, tem sua fórmula estrutural H-COOH. É considerado o mais simples dos ácidos 

orgânicos. No estado líquido é incolor, quando utilizado no ânodo de células a combustível 

ele tem um menor efeito de crossover em comparação ao metanol, esse efeito está 

associado a passagem do combustível, ânodo-cátado pela membrana polimérica de troca 

protônica, ele tem a vantagem de sofrer menos efeitos e com uma taxa alta de oxidação 

eletroquímica, comparada com o metanol (HA, S et al., 2006; WANG, R., 2008). Portanto 

há possibilidade de utilizar concentrações mais elevadas do ácido fórmico em estudos em 

células a combustível de ácido fórmico direto. 

Outro benefício que é uma grande vantagem para implementação da 

sustentabilidade, é que o combustível pode ser produzido de descarte de resíduos oriundo 

do meio ambiente, por meio de processos de biomassa (JIN, F et al., 2009; ALBERT, J et 

al., 2012). Podemos ressaltar que o ácido fórmico é um dos produtos químicos de grande 

valia, sendo extraído pela decomposição do açúcar, como a glicose e o ácido glucônico 

[MUIUANE, V. P et al., 2013; MORENO, T et al., 2012). Alguns setores da indústria, o ácido 

fórmico é muito utilizado como nas tecnologias de alimentos, setor químico, têxtil, agrícola, 

farmacêutica, de couro e de borracha. 

O ácido fórmico está entre as menores moléculas orgânicas, e dentre alguns 

processos, ela pode ser produzida pela redução de CO2, e sua vantagem é que tem melhor 

rendimentos diante de outros processos de obtenção de produtos orgânicos, como 

metanol, etileno ou até mesmo o metano. 

O principal mecanismo para a redução eletroquímica de CO2 no cátodo é dado pela 

Equação 6: 
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                                                     Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 9 Ácido fórmico utilizado durante as pesquisas 
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2.7 Célula a Combustível 
 
 

Podemos descrever a célula a combustível como um dispositivo onde há conversão 

de energia eletroquímica e para funcionar torna necessário uma membrana trocadora de 

prótons, eletrocatalisadores, que na pesquisa é utlizado o paládio em diferentes 

proporções, um ânodo (onde acontece a reação da oxidação do combustível) e do cátodo 

(onde é realizado a reação de redução do oxigênio). Ambas reações originam no MEA 

(Membrane Electrode Assemply), conhecido como um conjunto que se junta ao coletor de 

corrente para dirigir a eletricidade (ARSHAD et al, 2019) (ESFAHANI et al, 2020). Na 

segunda parte do trabalho são apresentados os resultados para a oxidação do etanol em 

meio alcalino e oxidação do ácido fórmico. 

A Figura 10 ilustra os aparatos experimentais necessário para os estudos em célula 

a combustivel. 

 

                                         Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 10 Estação de testes para célula a combustível 
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Existem vários tipos de células a combustível. No desenvolvimento dos estudos, no 

presente trabalho, foi utlizada a célula a combustível tipo PEMFC (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell), conhecida como Célula à Combustível de Membrana Polimérica 

Trocadora de Prótons. 

O eletrólito polimérico é geralmente utilizado na PEMFC é o Nafion® devido à sua 

alta estabilidade em meios oxidante e redutor, elevada condutividade protônica e vida útil 

de até 60.000 h. Lembrando que esse tipo de eletrólito polimérico é utlizado em baixa 

temperatura de operação (< 100 °C). 

Outras características importantes é a flexibilidade de operação com modo de ligar 

e desligar, elevada eficiência e mobilidade. Não esquecendo alta estabilidade química ao 

utilizar H2 (hidrogênio) como combustível (LINARDI, 2010). 

A baixa emissão de poluentes e o aumento da eficiência se tornam vantagens para 

a PEMFC. Uma desvantagem encontrada é o custo na utilização de nanopartículas de 

metais nobres para a criação dos eletrodos. 

Uma inovação na área são os eletrodos de difusão gasosa com redução da 

quantidade do metal muito utilizado nas reações, que é a platina. A liga dessas 

nanopartículas suportada com carbono, além de reduzir o custo associado aos metais 

nobres,  originam os eletrocatalisadores que desenvolvem a eletrocatálise das reações 

catódicas e anódicas (CARDONA-G, 2020). 
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Figura 11 Modelo de célula a combustível de membrana 

 

Fonte: Adaptado de Escudero-Escribano, Maria et al. 

 

 

2.6.1 Propriedades e aplicações da platina e do paládio 
 

 

A platina foi reconhecida como metal em 1750, enquanto o paládio foi descoberto 

em 1803 (HABASHI, 2003). Ambos se encontram na natureza juntos com outros metais 

sendo o paládio mais abundante que a platina (DAVID, 2008).  

A maior parte das reservas mundiais está reunida na Rússia e África do Sul, em 

sequência por Zimbábue, Estados Unidos e Canadá (ZIENTEK, 2017). 

Na área de aplicações tanto paládio quanto a platina são matéria primas para a 

confecção de jóias, implantes médicos e odontológicos e também no campo de 

investimentos, na criação de moedas e barras (WOODWARD, 2012 e ZIENTEK et al., 

2017). Grande parte do paládio e platina é utlizada em conversores catalíticos, (SILVA e 

GUERRA 2010 e 2011), dispositivos para exaustão de veículos, onde o meio ambiente 

agradece pela queda de gases poluentes jogados na atmosfera (ATKINS, 2001; SINISALO 
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e LUNDSTRÖM, 2018; POLLET, KOCHA e STAFFELL, 2019). 

A platina tem sido usada em veículos a diesel, mas se o combustível a ser usado é 

a gasolina, tanto a platina, como o paládio são escolhas muito eficazes (GOLUNSKI, 2007). 

A platina tem como uma de suas propriedades, a facilidade de adsorver e dissociar 

pequenas moléculas, um aumento na atividade e uma função estável. Ela é usada com 

muita frequência na funcionalidade de eletrocatalisador, seja no cátado ou no ânodo, 

frequentemente usada em nanopartículas suportadas em carbono , com tamanhos que 

variam entre 2-4nm e a carga metálica no suporte variando de 20% a 60% em um suporte 

de carbono Vulcan XC 72 (DEBE, 2012; TENG, 2013). No entanto o paládio tem se 

mostrado como uma alternativa a platina tendo em vista a sua maior abundância na 

natureza e sua maior atividade catalítica para algumas reações de interesse para as células 

a combustível, dentre estas podemos destacar a oxidação do ácido fórmico e as reações 

em meio alcalino. 

Com sua elevada atividade catalítica da platina e do paládio, podem ser 

considerados responsáveis por efeitos; o primeiro efeito é o geométrico onde o espaço de 

seus átomos com estado de transição inferior de energia de ativação. O outro efeito 

conhecido é o eletrônico onde a razão é originada pelo menor número de vacâncias no 

orbital d, que já é descoberto como uma ligação fraca, com o resultado de remover produtos 

intermediários da reação na parte externa e visível do metal (LIVINGSTONE, 2016). 

Atualmente, foi desperto um interesse no estudo da eletro-oxidação do etanol em 

meio alcalino, devido nessas condições a seletividade teve uma alta considerável 

(BRAUNCHWEIG et al., 2013). Um dado bem pertinente é que o paládio em comparação 

com a platina, tem mais atividade catalítica (XU, KANG e LIU, 2007; MA, CHU e CHEN, 

2012). 

Bayer e colaboradores (2011),tiveram como pesquisa os eletrocatalisadores de Pt e 

Pd em meio alcalino na eletro-oxidação de etanol em meio alcalino. Eles utilizaram 

soluções de etanol 0,01 mol/L/KOH 0,1 mol/L e 0,1 mol/L de etanol/0,1 M de KOH e um 

equipamento de DEMS conectado a célula eltroquímica para a detecção instaantanea (in 

situ) dos produtos formados, em função do potencial.  

Resultando, que o paládio mostrou uma atividade correspondente maior que a 

platina, porém, a origem de dióxido de carbono teve uma decadência para ambos os 

metais, o que significa que há oxidação incompleta do etanol (BAYER et al., 2011). 

Fazendo um apanhado das literaturas publicadas sobre o assunto, podemos concluir 

que o eletrocatalisador a base de paládio tem resultados bem satisfatórios em relação a 
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atividade eletroquímica e flexibilidade ao envenenamento na oxidação do 

etanol.Ressaltando que houve surgimento em excesso de acetato, onde esse produto é 

indesejável para a CaC. 

 

 

                                                      Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

 

      Figura 12 Solução de platina (H2PtCl6) utlizado nos experimentos. 
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                                                Fonte: Acervo pessoal 

 

 

                                                  Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

         Figura 13 Eletrocatalisador de platina comercial BASF 

Figura 14 Eletrocatalisador de platina FuelCellSotre 
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2.6.2 Propriedades e aplicações do chumbo 
 
 

Desde da antiguidade o chumbo é conhecido, é considerado o quinto metal mais 

utilizado na indústria. Vem da extração de minas, e depois de transformado por muitos 

processos, ele é usado para muitas finalidades. No século passado a produção mundial e 

o seu consumo chegaram a quadruplicar. Olhando no panorama nacional, o Brasil é um 

pequeno produtor deste elemento, com uma contribuição de cerca de 0,2 %. O estado que 

encontra as maiores jazidas no país é Minas Gerais. A consumação dele poder ser feita  

sozinho ou ligado com outros metais, ou com compostos químicos, especialmente na forma 

de óxidos. 

O chumbo pode ser usado na forma de metal, puro ou ligado com outros metais, ou 

com outros compostos químicos, principalmente na forma de óxidos. As seguintes 

propriedades do chumbo determinam sua importância comercial e ampla aplicação na 

indústria: excepcional maleabilidade, baixo ponto de fusão, alta resistência à corrosão, alta 

densidade, alta opacidade ao Raio X e gama, reação eletroquímica com ácido sulfúrico e 

estabilidade química no ar, solo e água (Apaoliello e Chasin, 2001) 

O chumbo atualmente é utilizado na fabricação de baterias, mantas de blindagem, 

cabos, aditivo de gasolina, mais recentemente ele tem sido utilizado como co-catalisadores 

em células a combustível alimentadas diretamente por ácido fórmico, portanto tem sido 

preparados eletrocatalisadores de PdPb, os quais tem se mostrado mais ativos para essa 

reação em comparação com paládio puro, Em decorrências dessas observações nós 

propusermos a adição do chumbo a platina pura e realizamos estudos para a oxidação do 

etanol em meio alcalino e ácido fórmico em meio ácido. 

O chumbo tem uma função muito importante quando é utlizado em conjunto com a 

platina. Ele tem função de aumentar a atividade eletrocatalítica, lembrando que ele é o 

material secundário para ligar com a platina. Outro papel do chumbo é ajudar a tolerância 

ao envenenamento de eletrocatilsadores, uma vez que o metal de transição introduzido 

geralmente pode modificar a estrutura eletrônica do Pd e, consequentemente, enfraquecer 

a adsorção de intermediários de envenenamento tipo CO. (Casado Rivera, 2004; Alden, 

2006). Sendo assim, é interessante explorar a atividade catalítica de intermetálicos 

ordenados nanométricos do paládio com o chumbo e a correlação entre a atividade 

catalítica e a superfície da estrutura. 
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Figura 15 Óxido de chumbo (PbO2) 

Fonte: Acervo pessoal 

 

2.7 Métodos de preparação de eletrocatalisadores 
 

2.7.1 Método do ácido fórmico 
 
 

A preparação de eletrocatalisadores pelo método do ácido fórmico é extremamente 

simples: começamos com o pó de carbono de alta área superficial (Vulcan XC-72, Cabot, 

240 m2 g-1) que é agregado a uma solução de ácido fórmico e a mistura é aquecida a 80° 

C,é feito em múltiplas etapas a adição de uma solução com sais de platina e do co-

catalisador. 

Para o andamento da redução temos uma supervisão, utilizando o iodeto de potássio 

como reagente externo, assim temos o objetivo de apontar a presença de platina em 

solução (vermelho intenso). Depois da redução total da platina não se nota mais o tom 

avermelhado e novas adições da solução contendo os íons metálicos podem ser 

originadas. Em seguida a redução total da platina, o catalisador é filtrado, seco a uma 
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determinada temperatura e triturado. 

 
 

2.8.2 Método de redução por borohidreto de sódio 
 
O método de redução por via brohidreto de sódio é um método reprodutível e de 

facíl execução em comparação com outras metodologias relatadas na literatuera, por 

consequência destas características nos escolhemos o método do borohidreto de sódio. 

Neste método o carbono de alta área superficial (negro de fumo - Vulcan XC72 (Cabot)) é 

utilizado como suporte, sais metálicos como fonte de metais e uma uma solução de água/2-

propanol (50:50 v/v) como solvente. A mistura resultante do carbono, sais metálicos e 

solução resultante contendo carbono percursores metálicos é submetida ao tratamento 

ultrassônico por 10 minutos para homogenização. Depois é necessário adicionar o 

borohidreto de sódio (NaBH4 - agente redutor)  + NaOH 0,01 mol L-1 (agente estabilizante) 

à mistura resultante é colocada em um béquer sob agitação mecânica por 1,0 hora em 

temperatura ambiente. 

 

2.8.3 Método de impregnação 
 
 

É um método muito utilizado na síntese de eletrocatalisadores, sua preparação é 

muito simples, tendo apenas uma etapa de impregnação e acompanhado por uma etapa 

de redução. Como desvantagens do método, Wilde (2009), destaca grande distribuição de 

tamanho de partícula e o desafio do acesso dos reagentes aos microporos do suporte, o 

que compromete a atividade catalítica; 

A metodologia baseia na preparação de uma solução aquosa, envolvendo 

precussores metálicos, onde o sal de metal é utlizado, para atingir o teor pretentido.A 

solução dos precursores metálicos, é agregada geralmente com carbono Vulcan® XC-72R, 

para obter uma homogeneidade (LIU et al., 2006; ZHANG e LIU, 2009), onde se junta um 

agente de redução, como borohidreto, para diminuir os íons solúveis dos metais da solução 

pelo processo de filtro ou decantanção (KEMIRA, 2009). 
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2.8.4 Método coloidal ou método de Bönnemann 
 
 

Uma metodologia muito usada e conceituada, é o método coloidal ou método de 

Bönnemann, o qual se define em três etapas principais: 

 

I. preparação do coloide metálico; 

II. deposição dos coloides no suporte de carbono; 

III. redução química da mistura (LIU et al., 2006). 

 

Para fazer o processo, é necessário agentes estabilizantes para evitar a junção dos 

coloides, podemos citar os solventes, surfactantes e polímeros. Esse método permite o 

controle do tamanho e da divisão das partículas, devido o controle da taxa de nucleação, 

estabilizar a eletrostática entre as nanopartículas. A explicação é pela coordenação das 

moléculas orgânicas, que se movimentam com um escudo protetor. (BÖNNEMANN e 

RICHARDS, 2001; WILDE, 2009). 

Porém, o método Bönnemann emprega surfactantes com preços exorbitantes, que 

junto disso são extremamente prejudiciais em uso catalíticas à medida que fecham a 

superfície catalítica e necessitam de muitas etapas de separação e lavagem, o que se torna 

inviável em grandes produções. (BÖNNEMANN e RICHARDS, 2001;LIU et al., 2006). 

 

2.8.5 Método de microemulsão 
 
 

O processo exige dispersão de dois líquidos que não se msituram, muitas vezes é 

água e óleo, tendo um precursor de metálico com um surfactante, depois é reduzido os 

metais, nesse parte a microemulsão serve com um reator nanométrico, contendo a reação 

química. (ERIKSSON et al., 2004; LIU et al., 2006). 

Podemos salientar que o método é muito sensível á temperatura, por causa do 

surfactante, a literatura aponta que a microemulsão água/óleo, com micela invertida é mais 

atrativo para a obter as partículas, tanto que podem originar em pequenas porções 

hidrofilícas, abragendo em seu interior os precursores de metais com sais, onde acontece 

a redução pela a soma de agentes redutores. 

Esse processo tem a vantagem de favorecer a produção de nanopartículas 

metálicas com a distrubuição de tamamnhos estreitos (GODOI, 2011), porém a ressalva é 
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que esse método é de alto custo, porque tem surfactantes e óleos, nada sustentável, 

podendo oferecer grande impacto ambiental e dando problemas para o descarte de 

resíduos líquidos. (BOCK, HALVORSEN e MACDOUGAL 2008). 

 

3.OBJETIVOS 
 
 

Estudo da oxidação do metano em catalisadores de Pd suportados em carbono com 

diferentes cargas metálicas, e preparação de eletrocatalisadores de PtPb/C em diferentes 

proporções atômicas para oxidação eletroquímica do etanol em meio alcalino e ácido 

fórmico em meio ácido. 

Foi utilizado o método de redução via  borohidreto de sódio com três diferentes 

composições de paládio 5%, 10% e 20% e Pb/C nas proporções Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e 

Pt50Pb50/C. Foram avaliadas com as técnicas de Difração de Raio-x, Microscopia Eletrônica 

de Transmissão, Voltametria Cíclica e Cronoamperometria, Espectroscopia Infravermelha 

Transformada de Fourier e Raman In Situ. 

 

4.PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

4.1 Sínteses dos eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C e PtPb/C 
 

Os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C e PtPb/C, foram sintetizados pelo processo de 

redução por borohidreto de sódio. Para essas sínteses foram utilizados os sais de platina 

e, de chumbo como precursores dos metais. Nesse método, o carbono de alta área 

superficial (negro de fumo - Vulcan XC72) utilizado como suporte, foi dissolvido em uma 

mistura contendo uma solução de água/2-propanol (50:50 v/v) e sais precursores. A mistura 

resultante foi submetida ao tratamento ultrassônico por 10 minutos. Depois dessa etapa, 

adicionou-se uma solução de borohidreto de sódio (NaBH4 - agente redutor) + NaOH 0,01 

mol L-1 (agente estabilizante) à mistura resultante em um béquer sob agitação mecânica 

por 1,0 hora em temperatura ambiente . Finalmente, a mistura foi filtrada a vácuo e a parte 

sólida (eletrocatalisador) obtida foi lavada com água deionizada (ultrapura) e seca na estufa 

a 70 ºC por 2 horas. 

Os catalisadores de paládio (Pd) foram preparados pela diluição do catalisador 

comercial de paládio (Pd/C 20% fuel cell store) em carbono Vulcan XC-72R (Cabot) para 
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obter quantidades de metal de 5%, 10%, 20%. O eletrocatalisador comercial de Pd/C 

comercial apresenta característica de Pd policristalino e tamanho de partícula entre 3 - 5 

nm, conforme o fornecedor. 

 

4.2 Difração de Raios- X 
 

Os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, PtPb/C e Pd/C comercial, foram caracterizados 

por difração de raios-X (DRX) usando um difratômetro Rigaku modelo Miniflex II com uma 

fonte de radiação CuKα (λ = 0,15406 nm). Os difratogramas de difração de raios-X foram 

registrados na faixa de 2θ = 10° - 90° com um intervalo de 0,05° e um tempo de varredura 

de 2 s por grau . 

Para essa técnica pequenas quantidades dos catalisadores foram depositadas em 

um suporte de vidro, o suporte foi inserido na câmara do difratômetro. Com os dados 

obtidos o diâmetro dos cristalitos foi calculado com auxílio da equação de Scherrer, que é 

observado abaixo: 

 

 
 

Na equação d é o diâmetro médio dos cristalitos a ser calculado em Angstrom, ꞵ é 

a largura da meia altura referente ao plano da partícula do catalisador analisado, K é uma 

constante e neste trabalho foi admitido 0,9, devido as características esféricas do cristalito, 

λ é o comprimento de onda, θ é o ângulo de Bragg medido em graus do ponto máximo da 

altura do pico. (SKOOG, HOLLER, NIEMAN; 2002). 
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Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

4.3 Microscopia eletrôinica de transmissão 
 

A morfologia das nanopartículas foi observada por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (TEM) em um equipamento JEOL JEM-2100, com operação em 200 KeV. 

Para a construção dos histogramas e o cálculo do tamanho médio das partículas, 300 

nanopartículas de cada catalisador foram digitalmente mediadas a partir do microscópio. 

 

 

 
 

Figura 16 . Difratômetro Rigaku modelo Miniflex II 



45 
 

4.4 Voltametria Cíclica e Cronoamperometria 
 
 

Experimentos eletroquímicos dos eletrocatalisadores sintetizados foram realizados 

utilizando processos de voltametria cíclica (VC) e cronoamperometria (CA) a temperatura 

ambiente, utilizando um Potenciostato/Galvanostato PGSTAT30 Autolab com o software 

NOVA 2.1.2 acoplado. Uma célula convencional composta por três eletrodos foi utilizada: 

O eletrodo de trabalho (área geométrica de 0,5) foram preparados pela técnica de 

revestimento ultrafino, o eletrodo de referência foi um Ag/AgCl , e o contra-eletrodo foi uma 

placa de Pt. 

Os processos de eletrooxidações foram estudados em eletrólitos de KOH 1,0 mol    

L -1 + C2H5OH (meio alcalino) e H2SO4 1,0 mol L-1 + HCOOH 1,0 molL-1 (meio ácido), 

saturados com N2. Estes experimentos foram realizados a uma taxa de varredura de 10 

mV s-1. 

As medidas eletroquímicas para a oxidação do metano em eletrocatalisadores de 

Pd/C foram realizadas em uma célula eletroquímica de três eletrodos com um 

bipotenciostato/galvanostato Parstat 3000A-DX. Ag/AgCl (3,0 mol L-1 de KCl) foi usado 

como eletrodo de referência, platina como eletrodo auxiliar e o eletrodo de disco de anel 

rotatório (RRDE) como eletrodo de trabalho. O RRDE é composto por um anel de ouro 

(área = 0,19 cm-2 ) e um disco de carbono (área = 0,25 cm 2) com fator de coleta de 0,37. 
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Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 

4.5 Células a combustível unitárias 
 
 

Para experimentos em células a combustível, conjuntos Eletrodo- Membrana-

Eletrodo (MEAs) foram preparados por prensagem a quente a  125°C por 10 minutos sob 

pressão de 225 kgf cm-2 usando membranas Nafion® 117 pré-tratadas, colocadas entre os 

eletrocatalisadores anôdicos (Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C) e 

eletrocatalisadores catódicos (Pt/C BASF - comercial). Os eletrodos binários do ânodo e o 

cátodo preparados foram feitos com carga de eletrocatalisador de 1,0 mg (Pd) cm-2. Os 

estudos de oxidação eletroquímica do etanol foram realizados a uma temperatura de 70°C 

(eletrólito alcalino) e oxidação eletroquímica do ácido fórmico foi realizada a 80°C (eletrólito 

Figura 17 Potenciostato/Galvanostato PGSTAT30 Autolab 
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ácido), aplicadas em célula a combustível. As curvas de polarização foram obtidas usando 

um AutoLab PGSTAT30 com Software GPES acoplado, conectado às células a 

combustível. 

Para obter as curvas de polarização para o metano, foi feita a montagem de 

membrana e eletrodos com Nafion®117 tratada com KOH. Inicialmente, as tintas de Pd/C 

para confecção do ânodo e Pt para confecção do cátodo foram preparadas em solução de 

nafion 5% e álcool isopropílico. Em seguida, tecidos de carbono recortados na dimensão 

2,3 cm x 2,3 cm foram pintados com a tinta. Após secos, os eletrodos foram prensados 

com uma membrana de Nafion®117 dopada com KOH entre eles, formando o conjunto de 

eletrodos com membrana (Membrane Electrode Assemble – MEA). O MEA então foi 

colocado dentro da célula a combustível. O reator foi abastecido com CH4 a uma taxa de 

fluxo de 50 mL/min-1, 1,0 mol L-1 KOH a uma taxa de fluxo de 1 mL min-1, temperatura 

ambiente no ânodo e O2 externo como auxílio de uma garrafa umidificadora com 

temperatura controlada de 85°C e vazão de 200 mL min-1 no cátodo. 

 

4.6. Espectroscopia infravermelha transformada de Fourier 
(FTIR) 

 
 

A técnica de espectroscopia infravermelha transformada de Fourier (FTIR) foi usada 

para identificar as diferentes espécies formadas durante a oxidação eletroquímica do 

metano em meio alcalino em diferentes potenciais. Os produtos de reação anódica foram 

coletados por incrementos de 50 mV e analisados por ATR-FTIR realizados em um 

acessório ATR (Miracle com ®cristal de Diamante/ZnSe Pike®) instalado em um 

espectrômetro Nicolet® 6700 FT-IR equipado com um detector MCT refrigerado com 

nitrogênio líquido. 
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                                 Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

4.7 Raman in situ 
 
 

O equipamento utilizado na técnica de RAMAN in situ, foi o espectrômetro 

MacroRAM™ Raman da Horiba. Essa têcnica consiste em aplicar potenciais elétricos em 

uma célula eletroquímica de três eletrodos. Os eletrodos usados foram um eletrodo de 

trabalho de carbono vítreo, onde nele foi depositado 15 µL de uma solução composta de 

8 mg de catalisador sintetizado, 600 µL de água ultrapura, 400 µL de 2-propopanol e 15 

µL de solução de  Nafion® (D-520) , o eletrodo de referência usado foi Ag/AgCl (3 mol    

L -1KCl) e uma placa de platina como contra eletrodo (área = 2 cm2). 

O sistema foi posicionado dentro da câmara do Raman direcionando a superfície 

do eletrodo de trabalho para o canhão, de modo a analisar a interação entre a superfície 

do material do catalisador e a solução usada como eletrólito. 

Figura 18 Espectroscopia infravermelha transformada de Fourier (FTIR) 
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A quantificação do metanol foi feita pelo método de Boyaci utilizando os resultados 

obtidos por espectroscopia de Raman, estes estudos foram realizados em um equipamento 

de espectroscopia Horiba Scientific MacroRam Raman, fixado em comprimento de onda 

de 785 nm. 

 

 

 

                                     Fonte: Acervo pessoal 

 

 
 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os eletrocatalisadores foram inicialmente caracterizados por difração de raios-X 

(DRX) em pó. O padrão de difração para o catalisador de paládio suportado em carbono 

(Pd/C) comercial, apresentou picos por volta de 40°, 47°, 68°, 82° e 87° associados 

respectivamente aos planos (111), (200), (220), (311) e (222) (JCPDF#89-4897) referente 

                Figura 19  Espectrômetro MacroRAM™ Raman da Horib 
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a estrutura cúbica de face centrada do paládio. 

Conforme a Figura 20 observamos que o material comercial apresentou 5nm de 

tamanho médio de cristalito, calculado pela equação de Scherrer e estrutura cúbica de face 

centrada de Pd policristalino. 

 

 

Figura 20 . FCC (fase cubica centrada)  padrão de Pd com tamanho médio de cristalito 
por volta de 5 nm obtido pela equação de Scherrer. 
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Na Figura 21 estão apresentados os difratogramas de raios-X para os catalisadores 

com 5%,10% e 20% em massa de paládio. 
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Figura 21 FCC (fase cúbica centrada)  padrão de Pd com diferentes porcentagens 

metalicas
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Os eletrodos com diferentes cargas de paládio mostraram uma estrutura cúbica de 

face centrada similar ao catalisador de paládio (Pd/C 20%) comercial e suas ligas, a Tabela 

1, sendo o material Pd/C, mostra o tamanho médio de cristalito obtido para os 

eletrocatalisadores com diferentes cargas metálicas, o tamanho médio de cristalito está em 

torno de 5 nm para todos os materiais estudados. 

 

Tabela 1. Tamanho médio de cristalito 
 

 
Material d (nm) 

5% 5.2 

10% 4.9 

20% 5.2 

 

Para a oxidação parcial do metano tem sido relatado que é necessária a ativação de 

água, a qual pode ser medida indiretamente pela detecção do peróxido de hidrogênio 

formado no anel nos experimentos de anel rotatório, e este dá uma indicação semi-

quantitativa da ativação da água para a conversão de metano em metanol em meio alcalino. 

A Figura 22 ilustra as curvas de disco e anel para geração e processo de detecção 
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de H2O2. Nota-se que as maiores quantidades de H2O2 detectados são para as 

composições com maior teor de Pd, no entanto o efeito das áreas eletroativas dos materiais 

pode influenciar nesse resultado. 

 

 

Figura 22 Voltamogramas com RRDE a 1600 r.p.m. em eletrólito de KOH saturado de O2. 

 

 

Esses catalisadores adquirem diferentes áreas ativas devido ao contorno dos grãos 

e isso pode afetar as comparações diretas entre as correntes obtidas nos experimentos de 

disco-anel rotatório. Para poder comparar as atividades obtidas na ativação de água, o 

efeito de área pode ser atenuado pela normalização por porcentagem de H2O2 relativa aos 

eletrodos testados. Sendo que as relações das correntes de disco e anel podem indicar 

qual o catalisador mais ativo para a geração de H2O2. A seletividade para a formação de 

peróxido (% H2O2) pode ser calculada. 

Os resultados calculados são mostrados na Figura 23, onde as linhas H2O2% na 

faixa potencial variando de -0,8 V a 0,0 V, e a produção média H2O2 de ~ 12%, ~ 6% e ~ 

4% para as composições Pd/C 5%, Pd/C 10%, e Pd/C 20%, respectivamente: 
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                 Figura 23 Seletividade de H2O2% em função do potencial aplicado 
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Na Figura 24, são apresentadas as curvas de polarização para os resultados obtidos 

em reatores do tipo célula a combustível. Nota-se que para o potencial de circuito aberto, 

a potência decrescem com a menor quantidade de Pd no catalisador. O potencial de circuito 

aberto (0,3 a 0,5 V) é comparável com os resultados reportados para outros dispositivos 

similares encontrados na literatura. 

Durante a obtenção da curva de polarização foram coletados os efluentes em 

potenciais de interesse de operação num intervalo de 5 minutos para cada coleta, portanto 

quantificado o metanol produzido durante a reação. No gráfico que representa a taxa de 

reação para a geração de metanol, notou-se que para os valores de potenciais mais altos, 

o eletrocatalisador de Pd/C 20% foi o mais eficiente para conversão do metanol, enquanto 

para potenciais de menores valores, o eletrocatalisador Pd/C 10% é o mais ativo. 

As maiores taxas de conversão foram obtidas para as maiores proporções de 

paládio em carbono e foi detectada ativação de água indiretamente por % H2O2 entre 4 e 

6% de acordo com o reportado por Godoi e colaboradores. Os espectros de infravermelho 

dos efluentes também são apresentados na Figura 24. Estes permitem identificar possíveis 

produtos de oxidação parcial do metano. 
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         Figura 24 A taxa de reação de produção de metanol em função do potencial. 
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Na Figura 25 estão as curvas de polarização à temperatura ambiente onde são 

usados os catalisadores Pd no ânodo e Pt/C Basf para o cátodo em todos os experimentos, 

com KOH 1,0 mol L-1 + CH4 50 mL min-1 e fluxo de O2 de 200 mL min-1, respectivamente, 

utilizando a membrana Nafion® 117 como eletrólito. 
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Figura 25 Curvas de polarização a temperatura ambiente, usando ânodos de 

catalisadores Pd/C 5%, Pd/C 10% e Pd/C 20%, e Pt/C Basf para o cátodo com fluxo de 

200 mL min-1 de O2. 
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Em todos os espectros é possível observar as bandas relativas ao metanol e ácido 

fórmico, respectivamente em 1080 cm-1 e 1337 cm-1, e em ~ 1302 cm-1 a banda 

correspondente a de formação do metano. A banda em ~ 1377 cm-1atribuída ao carbonato, 

a qual foi observada com bastante intensidade para Pd/C 5% em todos os potenciais. 

Provavelmente, a formação de carbonato tenha relação com a alta capacidade de ativação 

de água, assim promovendo a conversão de metano a oxidação completa. Para Pd/C 20% 

nota-se que existe um maior incremento da banda de carbonato a partir de 0,2 a 0 V, 

coincidindo com a diminuição na taxa de formação de metanol. No caso do catalisador com 

5% de paládio, as bandas de absorção são mais definidas quando comparadas com as 

observadas nos catalisadores com 10% e 20%. Isso pode ser explicado pelo aumento da 

solubilidade do metano em solução, proporcionado pelo aumento de pequenas moléculas 
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orgânicas formadas a partir da oxidação parcial do hidrocarboneto. 

  Nota-se que para o 20% de paládio começa a aumentar a quantidade de carbonato 

formado a partir de 0,2 V, o que coincide com a diminuição na conversão. Neste caso, o 

Pd poderia oxidar o metanol formado, levando a formação de produtos mais oxidados como 

o formiato e principalmente o carbonato. O carbonato formado no Pd/C 10% não 

ocasionouem bruscas produções, e deve haver um equilíbrio entre partícula apenas de 

carbono, que por excelência é um substrato gerador de H2O2, e partículas contendo Pd/C. 

No Pd/C 5% nota-se bandas intensas de carbonato desde o potencial inicial, talvez por 

excesso de espécies ativadas de água. A maior formação de carbonato na composição de 

5% de paládio, no potencial aplicado do circuito aberto até o 0,0 V, indica que o metano foi 

oxidado totalmente ao invés de ser parcialmente oxidado à metanol. 

Para conhecer a melhor proporção de Pd/C para a cogeração de energia elétrica e 

metanol, devemos relacionar os dados de máximo de potência com a taxa de reação para 

a formação de metanol. Observou-se que a diminuição de 50% da quantidade de paládio 

no catalisador resultou na queda da densidade máxima de potência em ~38%. No entanto, 

no potencial de máxima potência, a conversão de metano em metanol é incrementada em 

~148%. 

Provavelmente, devido aos mecanismos sinérgicos da ativação de água e consumo 

dos produtos formados. Nesse trabalho observou-se que a alteração do teor de paládio no 

catalisador, modifica as atividades para a ativação da água e gera espécies oxigenadas 

reativas, favorecendo a conversão do metano em produtos onde majoritariamente foi 

produzido metanol, mas também observou-se a cogeração de carbonato e formiato. 

Podemos observar os espectros de FT-IR obtidos na Figura 26. 
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Figura 26 Espectros de FT-IR obtidos do efluente em vários potenciais 
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Os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C e PtPb/C, foram sintetizados pelo processo de 

redução por borohidreto de sódio. Os difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Pt/C, 

Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C estão presentes na Figura 27. 

 

  

Figura 27 Difratogramas de raios X dos eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, 
Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 

20 30 40 50 60 70 80 90

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

$
#

##$

In
te

ns
id

ad
e 

/ (
%

)

2 (grau)

C
(0

04
)

P
t(

11
1)

P
t(

20
0)

P
t(

22
0)

P
t(

31
1)

P
t(

22
2)

Pt/C

Pb/C

PtPb(90:10)/C

PtPb(70:30)/C

PtPb(50:50)/C

$ $

$# #

#

#

#
#

# ##
#

# #

 

 

Todos os difratogramas de raios X desses eletrocatalisadores apresentaram um 

amplo pico centrado em aproximadamente 2θ ≈ 24o, esse pico é associado ao plano (004) 

do material suporte de carbono (Vulcan XC72). Os eletrocatalisadores Pt/C,Pb/C, 

Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C, também apresentaram picos em aproximadamente 2θ 

≈ 39,78°; 46,24°; 67,50°; 81,36° e 85,80o; associados respectivamente, aos planos (111), 

(200), (220), (311) e (222), da estrutura cúbica de face centrada (cfc) de Pt, de acordo com 

(JCPDF # 4-802). Pb/C apresentou picos em 2θ ≈ 31,74°; 36,34°; 52,46°; 62,47° e 85,90°; 

associados aos planos (111), (200), (220), (311) e (331), da estrutura cúbica de face 

centrada (cfc) de Pb, de acordo com (JCPDF # 1-972). Pb/C e Pt50Pb50/C, também, 

apresentaram os picos em aproximadamente 2θ ≈ 25,43°; 32,03°; 36,34°; 40,54°; 49,06°; 

52,16°; 54,16°; 58,87°; 60,67°; 62,47°; 66,87°; 74,38°;78,49°; 83,99°; 85,69°; associados 
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respectivamente aos planos (110), (101),(200), (210), (211), (220), (002), (310), (112), 

(301), (202), (321), (222), (312), (411), da estrutura tetragonal de óxido de chumbo (PbO2) 

- plattnerite (JCPDF # 25-447) e, em 2θ ≈ 20,92°; 24,83°; 25,43°; 36,24°; 40,75° e 49,06°; 

associados aos planos (020), (111), (021), (130), (220) e (113), da estrutura ortorrômbica 

de carbonato de chumbo (PbCO3) de acordo com (JCPDF # 47- 1734). 

Os eletrocatalisadores Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C, também, apresentaram 

um deslocamento de ângulos menores dos picos associados ao plano (111), (200), (220) 

e (311) das faces de Pt cfc com o aumento do teor de chumbo (Pb), quando comparados 

ao do eletrocatalisador Pt/C, portanto, esses resultados indicaram a formação de liga entre 

Pt e Pb, confirmando também a inserção de uma parte de chumbo (Pb) na estrutura 

cristalina de platina (Pt), formando consequentemente óxidos de Pb. 

Na Figura 28 são ilustrados as micrografias e os histogramas de distribuição de 

tamanho médio das partículas para cada catalisador e revelam uma dispersão uniforme 

das partículas metálicas de Pt e Pb, e das ligas metálicas Pt-Pb sobre o suporte de carbono, 

nas proporções Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C. 

 

 

Figura 28 Micrografias obtidas por MET e histogramas de distribuição dos 

eletrocatalisadores preparados pelo método de redução por borohidreto de sódio. 
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Os diâmetros médios de partículas foram obtidos a partir da construção do 

histograma, o qual foi construído pela contagem de partículas nas micrografias para cada 

eletrocatalisador. Os resultados mostraram tamanhos de partículas de aproximadamente 

3,2 nm (Pt/C), 2,05 nm (Pt90Pb10/C), 2,8 nm (Pt70Pb30/C), 1,5 nm (Pt50Pb50/C) e 1,2 nm 

(Pb/C), esses resultaram indicaram que o aumento de chumbo na composição da liga 

metálica com platina leva a diminuição do tamanho médio das partículas, portanto, pode-

se afirmar que a presença de Pb afeta a morfologia e o tamanho das nanopartículas de 

Pt/Pb. 

Na Figura 29 são ilustrados os voltamogramas cíclicos na ausência do etanol             

(C2H5OH) sobre os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 

sintetizados, obtidos em solução de KOH 1,0 mol L-1, em temperatura ambiente, a uma 

velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

I /
 (

m
A

 g
-1 P

t)

E / (V vs Ag/AgCl)

 Pt/C
 Pb/C
 Pt90Pb10/C

 Pt70Pb30/C

 Pt50Pb50/C

Figura 29 Perfis de voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, 

Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 
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Todos os eletrocatalisadores apresentaram uma região de adsorção/dessorção de 

hidrogênio bem definida (com picos na faixa de -0,85 a - 0,45 V vs Ag/AgCl). Os 

voltamogramas dos eletrocatalisadores Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C apresentaram 

um deslocamento da posição do pico (região anódica) para potenciais mais negativos em 

comparação com o eletrocatalisador Pt/C (-0,85 a -0,55 V vs Ag/AgCl), provavelmente, 

devido a cobertura parcial da superfície de platina (Pt) por átomos de chumbo (Pb), ou seja, 

óxidos de chumbo. Esse comportamento poderia também estar associado a formação de 

liga entre platina e chumbo conforme relatado nos resultados de difração de raios X. 

O eletrocatalisador binário Pt50Pb50/C apresentou um alargamento na região de 

dupla camada elétrica (na faixa de -0,5 a -0,18 V vs Ag/AgCl), com  corrente superior em 

comparação aos outros eletrocatalisadores preparados, indicando uma maior formação de 

óxidos quando consideramos a varredura positiva (a parte superior do voltamograma 

cíclico), possivelmente, devido à existência de uma maior quantidade de espécies 

oxigenadas adsorvidas (OHads). Os picos catódicos, em torno de -0,12 V vs Ag/AgCl para 

Pt/C, -0,03 V vs Ag/AgCl para Pt90Pb10/C, -0,07 V vs Ag/AgCl para Pt70Pb30/C e, em -0,06 

V vs Ag/AgCl para Pt50Pb50/C, são atribuídos a formação de óxidos de platina durante    

varredura    positiva.    E   os    picos    catódicos,    em    torno    de  -0,29 V vs Ag/AgCl 

para Pt70Pb30/C, -0,32 V vs Ag/AgCl para Pt90Pb10/C e, em -0,35 V vs Ag/AgCl para Pt/C e 

Pt50Pb50/C, são atribuídos à redução de platina ou de óxidos de platina durante varredura 

negativa. Durante o experimento, a solução foi saturada com nitrogênio gasoso (N2) para 

remover gás oxigênio dissolvido. 

Os voltamogramas cíclicos da oxidação eletroquímica do etanol sobre os 

eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C em solução de KOH 1,0 

mol L-1 na presença de C2H5OH 1,0 mol L-1, são ilustrados na Figura 30. 
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Os eletrocatalisadores Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt 50Pb 50/C apresentaram os valores 

mais elevados de corrente da oxidação eletroquímica do etanol em variação de potencial 

de -0,65 a -0,3 V vs Ag/AgCl estudada em comparação com o Pt/C sintetizado. No entanto, 

os eletrocatalisadores Pt/C e Pt50Pb50/C apresentaram correntes finais de atividades 

eletrocatalíticas similares em comparação aos eletrocatalisadores Pb/C, Pt90Pb10/C e 

Pt70Pb30/C. Os eletrocatalisadores de Pt90Pb10/C e Pt70Pb30/C apresentam o início da 

oxidação do etanol em menores valores de potencial quando comparado aos demais 

materiais sintetizados indicando um potencial para serem usados em estudos em célula a 

combustível. 

Na Figura 31 são ilustradas as curvas de corrente em relação ao tempo obtidas por 

cronoamperometria para a oxidação eletroquímica do etanol sobre os eletrocatalisadores 

Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C preparados, em temperatura ambiente, 

num potencial de 0,3 V vs Ag/AgCl por 1.800 segundos. 

Os valores de corrente da oxidação eletroquímica do etanol utilizando o 

eletrocatalisador Pt50Pb50/C foram superiores em relação àquelas obtidas para os 

eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C.  
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Figura 30 . Voltamogramas cíclicos da oxidação eletroquímica do etanol sobre os 

eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 
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A modificação eletrônica de Pt pode ser as possíveis razões para a maior atividade 

eletrocatalítica, com a proximidade de átomo de Pt a de Pb na superfície do suporte de 

carbono (mecanismo bifuncional). 

 

 

No processo de oxidação eletroquímica do etanol, todos os eletrocatalisadores 

apresentaram um decaimento de corrente pronunciado nos primeiros 2 minutos de 

operação no potencial de -0,35 V, provavelmente, devido à acumulação de intermediários 

adsorvidos, por exemplo. Os valores de corrente da oxidação eletroquímica do etanol 

utilizando-se Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C apresentaram uma estabilidade e os 

valores de corrente superiores ao longo do tempo de operação em comparação com os de 

Pt/C. Na Figura 32 vemos possivelmente, a modificação eletrônica de átomo de platina (Pt) 

pelo o de chumbo (Pb), formando assim uma liga podendo favorecer o efeito eletrônico. È 

importante salientar que o mecanismo bifincional não pode ser descartado uma vez que foi 

observado a formaçãp de óxidos de platina e chumbo. 

As curvas de polarização e densidade de potência obtidas em célula a combustível 

de etanol direto (DEFC) de 5 cm2, utilizando Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e 

Pt50Pb50/C como eletrodos anódicos, são   mostradas na Figura 32.  

As curvas de polarização e densidade de potência de uma célula a combustível de 
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Figura 31 Curvas de corrente versus tempo, para a oxidação eletroquímica do etanol 

em um potencial de -0,35 V, em uma solução de KOH 1,0 mol L-1 + C2H 5OH 1,0 mol 

L-1. 
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etanol direto em 70°C utilizando fluxo de 1,0 mL min-1 de C2H5OH, 2,0 mol  L-1 + KOH 2,0 

mol L-1 no ânodo e vazão mássica de 150 mL min-1 de O2 no cátodo. 

 

 

 

 

A Figura 33 ilustra os voltamogramas cíclicos obtidos em solução de H2SO4   0,5 mol 

L-1 utilizando os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 

sintetizados, em temperatura ambiente, a uma velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Figura 32 Curvas de polarização e densidade de potência de uma célula a combustível 
de etanol direto (DEFC). 
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Os eletrocatalisadores de Pt/C e Pt90Pb10/C apresentam uma definição na região 

de adsorção/dessorção de hidrogênio (0,05 V a 0,40 V) bem definida em relação aos 

demais eletrocatalisadores preparados; esse comportamento é típico de 

eletrocatalisadores ricos de platina. A pouca definição da região de adsorção/dessorção de 

hidrogênio poderia estar associado a presença do chumbo, ou seja, esse acaba se 

reduzindo e recobrindo os sítios de platina, por fim impedindo a adsorção de hidrogênio 

sobre os sítios de platina. É importante salientar que esse efeito se torna mais pronunciado 

com o aumento do teor de chumbo no eletrocatalisador. Na varredura são vistos os 

processos de oxidação, enquanto na varredura catódica a redução desses processos, 

como perfil anódico se difere de perfil catódico, nós podemos concluir que o processo não 

é totalmente     reversível.     Um     pico     de      redução      por      volta      de  0,8 V está 

associado a redução dos óxidos de platina formados durante a varredura anódica, para os 

eletrocatalisadores binários há um deslocamento desses picos associados que poderia ser 
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Figura 33 Voltamogramas cíclicos obtidos em solução de H2SO4 0,5 mol  

L -1 utilizando os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C

em temperatura ambiente. 
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associada a presença de chumbo.  

A Figura 34 ilustra os voltamogramas cíclicos obtidos em solução de H2SO4 0,5 mol 

L-1 + HCOOH 3,0 mol L-1 utilizando os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, Pt90Pb10/C, 

Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C, a uma velocidade de varredura de 10 mV s-1. 

 

Os eletrocatalisadores de Pt50Pb50/C e Pt90Pb10/C tem o início da oxidação do ácido 

fórmico em potencial de aproximadamente em 100 mV, enquanto que no eletrocatalisador 

de Pt e Pt70Pb30 a oxidação ocorreu em 200 mV, para o catalisador de Pb não se observa 

corrente de oxidação para o ácido fórmico em toda a faixa de potencial estudada. 

Pt50Pb50/C e Pt90Pb10/C também apresentam maiores valores de corrente na faixa de 

potencial de célula de interesse (0,3 a 0,5 V), portanto esses resultados indicaram o efeito 

benéfico da adição de chumbo a platina. 

Observamos na Figura 35 as curvas de corrente versus tempo, para a oxidação 

eletroquímica do etanol em um potencial de 0,30 V, em uma solução de H2SO4  a 0,5 mol 

L-1 + HCOOH 3,0 mol L-1 sobre os eletrocatalisadores Pt/C,Pb/C, Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e 
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Figura 34 Voltamogramas cíclicos obtidos em solução de H2SO4 0,5 mol L -1 + 

HCOOH 3,0 mol L-1. 
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Pt50Pb50/C, em temperatura ambiente, a uma velocidade de varredura de 10 mV s-1, durante 

1.800 segundos. 

 

 Os eletrocatalisares Pt50Pb50/C e Pt90Pb10/C também apresentaram maiores valores 

de corrente em relação aos demais catalisadores, esses resultados estão de acordo aos 

resultados de voltametria cíclica. 

Para todos os catalisadores é visto uma queda de corrente nos primeiros minutos, 

posteriormente os valores de corrente se mantem estáveis. Esses resultados poderiam 

indicar um efeito benéfico da adição de chumbo a platina. No entanto, para confirmar esses 

resultados são necessários estudos em condições reais de operação, ou seja, estudos em 

células a combustível alimentadas diretamente por ácido fórmico. 

Na cronoamperometria é condicionado os catalisadores em um potencial de 

interesse e observamos a variação dos valores de corrente em função do tempo, portanto 

as cronoamperometrias ocorrem em condições estáticas, enquanto as voltametrias são em 

condições dinâmicas. 
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Figura 35 . Cronoamperometria de Pt/C, Pb/C, , Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C 

em uma solução de H2SO4 0,5 mol L-1 + HCOOH 3,0 mol L-1 em temperatura 

ambiente, a uma velocidade de varredura de 10 mV s-1. 
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Os resultados de cronoamperometria podem ser mais significativos em relação a 

voltametria cíclica. Na voltametria cíclica, o importante é observar o potencial onde ocorre 

o início de oxidação do combustível, ou seja, onde ocorre a transferência eletrônica. Os 

menores valores de potencial poderiam indicar um maior valor de potencial de circuito 

aberto para as células a combustível. 

Na Figura 36 obtemos os resultados de experimentos em célula a combustível 

(PEMFC) em solução de HCOOH 1,0 mol L-1, utilizando os eletrocatalisadores Pt/C, Pb/C, 

Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e Pt50Pb50/C sintetizados. PEMFC foi alimentada por 1 mL min-1 de 

HCOOH 1,0 mol L-1. 

 

 

 

Os resultados de célula a combustível também mostraram que os 

eletrocatalisadores de PtPb são mais efetivos para a oxidação do ácido fórmico em 

comparação a platina pura. Esses resultados confirmaram o efeito benéfico da adição de 

chumbo na platina, os catalisadores PtPb apresentaram o dobro dos valores de densidade 

de potência em comparação a platina. 

Esse melhor desempenho poderia ser atribuído ao efeito sinergético entre a platina 

e o chumbo, ao efeito bifunctional, ou seja, o ácido fórmico se adsorve sobre os sítios de 

platina, enquanto que o chumbo fornece as espécies oxigenadas, consequentemente 

ocorre a liberação do sítio ativo para novas adsorções do ácido fórmico. O efeito eletrônico 

Figura 36 . Curvas de polarização de Pt/C, Pb/C, , Pt90Pb10/C, Pt70Pb30/C e 
Pt50Pb50/C em meio ácido utilizando de HCOOH 1,0 mol L-1 
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pode também estar ocorrendo, tendo em vista que foi possível observar um deslocamento 

dos planos cristalino de PtPb para menores valores de teta em comparação a platina 

indicando a inserção de chumbo na estrutura da platina. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 

O uso do paládio em diferentes proporções modificou as atividades para a ativação 

da água, portanto gerou espécies oxigenadas reativas, favorecendo a conversão do 

metano em produtos, onde foi observado a produção de metanol e a cogeração de 

carbonato e formiato. A redução no teor de Pd no catalisador induziu a um incremento na 

quantidade de espécies oxigenadas reativas, levando a produtos mais oxidados a partir do 

metano, como o carbonato (Pd/C 5%), teores de Pd (Pd/C 20%) favoreceu maiores valores 

de potência elétrica, enquanto a composição intermediária (Pd/C 10%) mostrou uma maior 

produção de compostos menos oxidados, como o metanol trazendo valor agregado. 

Os eletrocatalisadores de PtPb se mostraram mais ativos para a oxidação do etanol 

em meio alcalino considerando os resultados de voltametria cíclica e cronoamperometria, 

o mesmo também foi observado para a oxidação de ácido fórmico em meio ácido; esses 

resultados atestaram o efeito benéfico da adição de chumbo a platina. Os melhores 

resultados observados para os sistemas binários poderiam ser associados a ocorrência do 

mecanismo bifuncional e efeito eletrônico. 
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7. TRABALHOS 
 

7.1 Trabalhos futuros 
 
 
 

É sugerido como trabalhos futuros, estudos considerando a conversão de CO2 em 

produtos de maior valor agregado para utilizando os catalisadores de PdPb dispersos em 

óxidos metálicos. 

Os eletrocatalisadores de PtPb poderiam ser empregados nos estudos para a 

oxidação da amônia ou uréia, contribuindo para uma menor poluição ambiental. 
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7.2 Trabalhos concluídos e publicados durante o período de 
execução do Mestrado 
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