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1. RESUMO 
 

Este trabalho refere-se ao estudo eletroquímico da reação de eletrooxidação de etanol 

frente à eletrocatalisadores de platina-estanho suportados em carbono (PtSn/C e Pt3Sn/C), 

preparados pelo método do ácido fórmico, visando sua aplicação em células a combustível que 

operam com etanol direto (DEFC). Quando oxidado completamente a dióxido de carbono, o 

etanol libera doze elétrons por molécula, no entanto, para que essa reação aconteça é necessária 

a aplicação de um potencial alto, além disso, pode ocorrer a formação de intermediários 

fortemente adsorvidos, entre eles destacam-se o monóxido de carbono, o acetaldeído e o acido 

acético, que podem, além de dificultar a reação, diminuir a eficiência da célula. A platina ligada 

ao estanho pode catalisar a reação fazendo com que ela ocorra em potenciais menores. A 

estrutura e a natureza dos catalisadores utilizados são características importantes que devem ser 

envolvidas no estudo. Esta etapa de caracterização física dos catalisadores foi realizada 

mediante microscopia eletrônica de transmissão (MET) e a difratometria de raios-x (DRX), a 

fim de verificar o tamanho das partículas e sua distribuição, bem como avaliar a eficiência no 

método de síntese dos catalisadores. Através dos difratogramas foi possível calcular os valores 

dos parâmetros de rede dos catalisadores, apresentando-se menores quando comparados ao de 

Pt/C, indicando, assim, uma inserção do estanho na platina. As análises de TEM, possibilitaram 

calcular o tamanho médio das partículas de PtSn/C (3,1 nm) e Pt3Sn/C (3,4 nm). A 

caracterização eletroquímica foi realizada utilizando eletrodos de ouro como eletrodo de 

trabalho, de platina como contra eletrodo e, como eletrodo de referência, o eletrodo reversível 

de hidrogênio (ERH), e, eletrólito suporte de H2SO4 0,5 mol.L-1. Foram realizadas voltametrias 

cíclicas (VC) e cronoamperometrias (CA) em atmosfera inerte variando a concentração de 

etanol para avaliar os potenciais de oxidação e a atividade dos catalisadores. Os resultados 

obtidos para os catalisadores com conteúdos de estanho foram comparados aos resultados para 

os catalisadores de Pt/C da E-Tek. As voltametrias indicaram potenciais de oxidação do etanol 

mais baixos para os catalisadores binários, que para a platina pura; e, durante as 

cronoamperometrias, não foram observadas quedas bruscas de corrente durante o período 

analisado. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

A busca por fontes energéticas que não ocasionem em grandes impactos ambientais 

vem crescendo na mesma proporção em que a humanidade evolui. Dentre as alternativas 

existentes, há uma que merece destaque, por tratar-se de um dispositivo que converte energia 

química em elétrica de maneira limpa e com alta eficiência - as células a combustível. 

O uso de combustíveis líquidos tem atraído grande interesse nessa linha de pesquisa, 

destacando-se o uso de álcoois. O etanol tem sido muito estudado devido às várias vantagens 

apresentadas no seu uso, como por exemplo, a alta densidade energética teórica. 

A problemática relacionada à oxidação do etanol em células a combustível está na 

complexidade da reação, devido à quebra da ligação entre carbonos que é difícil de acontecer 

em baixas temperaturas e pode ainda acarretar na formação de intermediários estáveis, como o 

monóxido de carbono, que podem envenenar a superfície catalítica antes que ocorra a completa 

oxidação, e assim, causar uma diminuição na eficiência do sistema. 

O desenvolvimento de eletrocatalisadores que promovam a oxidação do etanol 

diretamente a dióxido de carbono em potenciais mais baixos tem sido considerado uma 

alternativa de grande importância, e tem sido muito estudado ultimamente. 

A platina é um metal utilizado em larga escala como catalisador, mas que não é 

suficientemente ativo para a reação em questão, a adição de um segundo metal à platina tem 

sido uma alternativa para essa questão, e o estanho ligado à platina tem gerado bons resultados 

para a oxidação de etanol e do CO em potenciais mais baixos. 

Assim este estudo tem por objetivo analisar as respostas geradas a partir da adição do 

metal à platina, através da variação nas suas composições, e suas respostas a testes 

eletroquímicos, visando a caracterização destes eletrocatalisadores para sua posterior aplicação 

em células a combustível de etanol direto. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Atualmente ainda existe uma grande dependência econômica de recursos energéticos 

provenientes de combustíveis fósseis, afinal, grande parte dos veículos fabricados utiliza 

combustível derivado de petróleo [1]. E o consumo indiscriminado desses combustíveis trouxe 

como consequência inúmeros problemas oriundos da degradação do meio ambiente, como 

alterações climáticas e males à saúde, em decorrência dessa problemática houve o interesse por 

novas fontes energéticas [2-4]. Dentre as alternativas tecnológicas propostas, as células a 

combustível se destacam devido a sua elevada eficiência na conversão de energia química em 

elétrica de forma direta, limpa e silenciosa [3-4]. 

Quando comparadas a outras fontes geradoras de energia, como por exemplo, os 

motores de explosão, as células a combustível apresentam outras vantagens, dentre elas estão, a 

operação em baixas temperaturas, alta eficiência na conversão de energia nas condições 

operacionais típicas de ambos os sistemas e pouca emissão de poluentes, uma vez que operando 

com seu combustível ideal, o hidrogênio, gera como único produto a água [5-6]. 

As células a combustível possuem aplicações tecnológicas diversificadas como: fontes 

de energia para equipamentos portáteis e geração de energia estacionária devido à elevada 

eficiência e à possibilidade de geração de energia em locais remotos, onde podem ser utilizados 

combustíveis renováveis gerados localmente, como, por exemplo, o etanol. [1-3, 7]. 

De maneira geral as células são classificadas de acordo com o eletrólito que utilizam. 

As células do tipo PEMFC, que utilizam uma membrana trocadora de próton, e hidrogênio puro 

como combustível são uma das mais promissoras para aplicações em veículos urbanos, 

dispositivos portáteis e como fontes estacionárias [8]. Entretanto, há algumas dificuldades 

operacionais e de infraestrutura que dificultam o uso do hidrogênio como combustível, entre 

elas destacam-se o armazenamento e o transporte do combustível [9].  

A fim de encontrar uma alternativa para solucionar estas dificuldades, nas ultimas 

décadas vem se intensificando o interesse pela utilização de combustíveis líquidos nas células a 

combustível, destas, as que utilizam álcoois diretamente como combustíveis (DAFC) 

apresentam muitas vantagens, pois não necessitam de estocar ou gerar hidrogênio [8,10]. 

O metanol, o etanol e o etileno glicol, álcoois de baixo peso molecular, são 

constantemente estudados, pois são de baixo custo, fácil obtenção e estocagem. Destes o que 

apresenta melhores resultados é o metanol [3,10], no entanto, sua eletrooxidação forma 

intermediários fortemente adsorvidos como o monóxido de carbono, além de ser um processo 

muito lento, resultando em potenciais menores que os teoricamente esperados [3]. 

 A aplicação do etanol na alimentação direta em células tem atraído grande interesse 

[11], pois apresenta uma reduzida taxa líquida de emissão de CO2, uma vez que o dióxido de 
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carbono produzido no ciclo total do combustível é reutilizado para o crescimento das plantas, 

das quais este álcool é extraído. Possui também outras vantagens como a menor toxidade, 

quando comparado ao metanol e uma densidade energética teórica maior (8,6 KWh Kg-1 para o 

etanol e 6,09 KWh Kg-1 para o metanol) [1], além da liberação de 12 (doze) elétrons por 

molécula de etanol, quando oxidado totalmente a dióxido de carbono [8]. 

 A dificuldade no uso do etanol como combustível é que sua oxidação parcial origina a 

formação de espécies que se adsorvem fortemente, gerando um autoenvenenamento da 

superfície catalítica, ocasionando densidades de corrente muito menores do que o esperado, pois 

estas substâncias formam uma forte interação com os sítios ativos do eletrodo, necessitando a 

aplicação de altos potenciais para sua dessorção [5].  

Assim, a oxidação do etanol utilizado como combustível necessita do uso de materiais 

eletródicos com alta atividade catalítica - os eletrocatalisadores - que façam com que a oxidação 

ocorra mais rapidamente e em potenciais menores [2].  

A platina é um metal muito utilizado na catalise em células a combustível, mas por si 

só, não é suficientemente ativa para a oxidação completa do etanol [5], surge então a 

necessidade da adição de outro metal à platina para melhorar seu efeito catalítico, o interesse 

por catalisadores binários tem aumentado em virtude de diversas aplicações tecnológicas [9], 

JIANG e colaboradores (2010), menciona que os catalisadores binários de PtSn/C são 

reconhecidos como os melhores para a eletrooxidação do etanol em meio ácido [11]. 

O conhecimento, tanto da natureza quanto da estrutura dos eletrocatalisadores de 

interesse é de suma importância para o estudo da eletrooxidação de álcoois, tornando assim, 

necessária a análise dos catalisadores através de Difratometrias de Raios-X (DRX) e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para obtenção de informações relacionadas à 

estrutura e ao tamanho das partículas do catalisador [8]. 

Eletrocatalisadores de PtSn/C, além de eficientes na eletrooxidação de etanol, tem se 

mostrado bastante eficientes na oxidação do monóxido de carbono, pois o estanho não possui 

afinidade pelo CO [2,8], neste trabalho é realizado o stripping de CO, que é a oxidação de uma 

monocamada de CO, observada em um perfil voltamétrico, através da qual é possível 

normalizar a corrente e determinar a área eletroativa do catalisador [2]. 
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4. METODOS UTILIZADOS 
Caracterização física 

Os eletrocatalisadores de PtSn/C e Pt3Sn/C foram caracterizados por técnica de 

Difratometria de raios - X (DRX), utilizando um difratômetro URD-6 da Carl Zeiss-Jena. As 

medidas foram conduzidas no difratômetro de ânodo rotatório Rigaku Rotaflex RU200B com 

goniômetro digital, software MDI: JCPDS e difratômetro de pó Rigaku Gergeflex de tubo 

selado. A velocidade de varredura foi de 0,05 °s-1 para valores de 2θ entre 20 e 90°. Para todas 

as medidas o comprimento de onda foi de 1,5406 Å (radiação Kα do Cu). 

O parâmetro de rede dos eletrocatalisadores foi determinado com o auxílio do programa 

Unitcell®. A microscopia eletrônica de transmissão foi realizada utilizando uma lente Carl 

Zeiss CEM 902 aparelhos com um Proscan high-speed slow-scan da câmera CCD e 

digitalizadas (1024 × 1024 pixels, 8 bits), utilizando o software de análise. As distribuições de 

tamanho de partícula foram determinadas através da medição das nanopartículas de 

micrografias usando o programa AxioVs40 V 4.8.2.0. 

Caracterização eletroquímica 

Antes de cada análise, os materiais e os eletrodos passaram por um processo de limpeza 

com molho solução alcalina de permanganato de potássio, lavagem com solução ácida de 

peróxido de hidrogênio lavagem com água purificada fervida, por três vezes no mínimo. As 

camadas catalisadoras foram preparadas fazendo uma suspensão (catalisador + nafion + metanol 

+ água), 30µL desta suspensão foi ancorado na superfície do eletrodo de trabalho e evaporado 

em temperatura branda. Os experimentos foram realizados em uma célula eletroquímica de três 

eletrodos com entrada e saída de gás, as medidas foram feitas com o auxílio de um 

Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB PGSTAT302N acoplado a um microcomputador. 

Foi feita uma varredura inicial do eletrodo de disco de ouro, a fim de verificar a 

superfície, bem como a presença de impurezas adsorvidas que podem dificultar a eletrocatálise. 

Para a determinação da área eletroativa do catalisador foi realizado o stripping de CO durante 

uma voltametria. Para isso, antes foi mantido um fluxo de CO na solução por cerca de 300 s 

para que este pudesse dissolver e adsorver na superfície do catalisador. Após cinco minutos, foi 

inserido na célula um fluxo de nitrogênio durante 1000 s, sendo 800 s diretamente na solução e 

200 s na atmosfera. As voltametrias dos eletrocatalisadores foram realizadas em eletrólito 

suporte na ausência e presença de etanol. A janela de potencial utilizada foi de 0,05-1,45V para 

catalisadores de Pt/C e 0,05-1,1V para catalisadores com conteúdo de Sn. 

A avaliação da estabilidade e da atividade dos eletrocatalisadores foi realizada mediante 

testes cronoamperométricos na presença de etanol com o potencial fixado em 600 mV durante 

1800 s. 
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5. RESULTADOS E DICUSSÕES 

Caracterização física 

Difratometria de Raios X 
A Figura 1 representa os difratogramas de raios-X para os eletrocatalisadores Pt3Sn/C e 

PtSn/C preparados pelo método do ácido fórmico, onde é possível observar picos característicos 

estrutura cúbica de face centrada da platina, considerando que os planos (111), (200), (220) e 

(311) associam-se, respectivamente ao valores de 2θ em aproximadamente 40, 47, 67 e 82. 

Pode-se observar ainda um ligeiro deslocamento dos picos de difração para PtSn/C, o que 

poderia indicar melhor formação de liga comparando-se com o Pt3Sn/C. 
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Figura 1: Difratograma de raios-X dos catalisadores PtSn/C e Pt3Sn/C. 

Para estimar o tamanho das partículas foi utilizada a equação de Scherrer (Equação 1), a 

partir do pico correspondente ao plano (220), uma vez que este, não apresenta contribuição do 

substrato utilizado (carbono), e o parâmetro de rede dos eletrocatalisadores foram determinados 

pelo programa computacional Unitcell. Os dados estão dispostos na Tabela 1. 

 

� =
0,9���

	 cos 
 

(1) 

 

Onde, d é diâmetro médio das partículas; ��� é o comprimento de onda da radiação 

incidente correspondente à banda KαCu; 0,9 é referente a uma constante de proporcionalidade 

(função da forma da partícula e da maneira de medir a largura o pico, como se desconhece a 

forma exata, admite-se como esférica); β corresponde à largura do pico na meia altura em 

radianos 

O parâmetro de rede a para o eletrocatalisador binário de PtSn/C apresentou parâmetro 

de rede superior em relação a referencia de Pt/C (0,3931 nm, JCPDS, ficha 4-802), enquanto 
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que o de Pt3Sn/C apresentou valor menor, o que indica uma inserção do estanho na estrutura da 

platina neste ultimo. É possível observar ainda que o catalisador com 50% de estanho apresenta 

uma aparente diminuição no tamanho médio cristalino, podendo indicar uma menor formação 

de cristais, em relação ao de Pt3Sn/C. 

 

Tabela 1: Tamanho de partícula e parâmetros de rede (DRX) de eletrocatalisadores 

preparadas pelo método do ácido fórmico. 

Catalisador Tamanho médio cristalino/nm Parâmetro de rede (α)/nm 
Pt3Sn/C 4,53 0,39194 
PtSn/C 2,96 0,3957 
 

Microscopia eletrônica de transmissão 

Os dados da microscopia eletrônica de alta resolução e seus respectivos histogramas 

estão dispostos na Figura 2. As cores mais escuras das micrografias correspondem às partículas 

dos metais presentes, estas mostraram-se bem isoladas com tamanhos regulares e distintas das 

partículas do suporte de carbono, não foram observadas aglomerações de partículas maiores, 

embora haja pequenas aglomerações, porém com tamanhos regulares e alguns casos de 

dispersão não homogênea do material catalítico, os histogramas foram plotados para uma 

melhor análise do tamanho das nanopartículas. 

Observando-se os histogramas é possível observar que o tamanho médio das partículas 

apresentou uma distribuição estreita, sendo que a maior concentração está em torno de 3-3,5 nm 

em ambos os catalisadores.  

 

 

A 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
0

2

4

6

8

10

 

 

F
re

qu
en

ci
a/

%

Tamanho da particula/nm

 



11 

 

 

B 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
0

2

4

6

8

10

 

 

F
re

qu
ân

ci
a/

%

Tamanho da particula/nm

 

Figura 2: Micrografias HRTEM dos eletrocatalisadores Pt3Sn/C (A) e PtSn/C (B), preparados 
pelo método do ácido fórmico. 

 

Caracterização eletroquímica 

Perfil do ouro 

Após o processo de limpeza do eletrodo de disco de ouro, que é utilizado como eletrodo 

de trabalho neste estudo, foi realizada a caracterização eletroquímica através de voltametria 

cíclica para verificar se a superfície está isenta de espécies químicas, que podem dificultar a 

eletrocatálise , obtendo assim, o perfil do ouro (Figura 3). 
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Figura 3: Voltamograma Cíclico do eletrodo de disco de Au em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-

1). Velocidade 50 mV s-1. 
 

Na região de potencial de 0,05-1,34V vs. ERH da figura 1, na varredura anódica do 

voltamograma a corrente apresenta-se praticamente constante, o que habilita o uso do eletrodo 

de ouro como suporte para o catalisador, uma vez que a faixa de potencial utilizada para o 
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catalisador de PtSn/C é de 0,05 - 1,1 V. Logo os picos de oxidação que aparecerem nesta faixa 

estarão relacionados ao catalisador. Neste caso, o ouro serve como suporte e não deve participar 

ou de forma diminuta do processo catalítico. Acima de 1,4 V os processos de oxidação e 

redução pronunciados são característicos da oxidação da superfície do ouro. 

 

Voltametria no eletrólito suporte 
Platina 

Para fins comparativos foram realizadas voltametrias cíclicas com a presença do 

catalisador de Pt/C da E-TeK, o voltamograma do perfil da platina obtido está ilustrado na 

figura 4. 

A primeira região do perfil corresponde à adsorção-dessorção do hidrogênio atômico. 

Sendo que a parte superior (varredura anódica) é referente à oxidação do hidrogênio atômico 

adsorvido e a inferior (varredura catódica) à adsorção do hidrogênio atômico formado por meio 

da redução dos íons H+ provenientes do eletrólito. 
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Figura 4: Voltamograma cíclico da Pt em meio ácido. Velocidade 50 mV s-1. 1) adsorção-
dessorção de hidrogênio 2) dupla camada elétrica 3) formação de espécies oxigenadas 
adsorvidas. 
 

A segunda região não há interação específica do eletrodo com o eletrólito devido à 

acomodação de íons ou dipolos sobre a superfície metálica, esta corresponde à dupla camada 

elétrica, assim os valores de correntes medidos são provenientes de processos não-faradáicos. 

Na terceira região, as correntes observadas na varredura anódica originam-se de processos de 

oxidação superficial do eletrodo. Estes processos relacionam-se inicialmente a adsorção de OH, 

a partir da oxidação da água e posteriormente, em potenciais superiores, à formação de uma 
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monocamada de óxidos de platina hidratados. Na varredura catódica, o pico observado 

corresponde à redução dos óxidos formados na etapa anterior [13]. 

 

Platina-Estanho 

A voltametria para os catalisadores binários apresentou regiões não definidas 

características da formação de óxidos, vide Figura 5. Observando-se os voltamogramas é 

possível notar que na região de adsorção/dessorção de hidrogênio 0,05-0,3 V os picos não 

apresentam-se definidos como na Pt/C Além disso, observa-se também uma diminuição da 

região de dupla camada elétrica e a formação de óxidos superficiais em potenciais mais baixos 

quando comparado ao catalisador de platina, que ocorre entre 0,44 e 0,48V. 
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Figura 5: Voltamogramas cíclicos de: (----) PtSn/C e (——) Pt3Sn/C em meio ácido  (H2SO4 
0,5 mol L-1). Velocidade 10 mV s-1.  
 

Normalização da área eletroativa por stripping de CO 

A Figura 6 mostra as os voltamogramas cíclicos da normalização dos eletrocatalisadores 

a partir da adsorção de CO. A presença do monóxido de carbono altera o perfil voltamétrico do 

eletrocatalisadores. 

As voltametrias mostram-se bem caracteristicas de cada eletrocatalisador, sendo que, 

além da natureza do eletocalisador, o tamanho de partícula, a distribuição no suporte de carbono 

são fatores que também influenciam na adsorção do CO. Note que a adição do Sn à Pt leva a 

oxidação do CO em potencias mais baixos – aproximadamente 600, 350 e 300mV para Pt/C, 

Pt3Sn/C e PtSn/C, respectivamente. A partir destes voltamogramas foi possível calcular as áreas 

eletroativas de cada catalisador nessas condições de estudo utilizando a Equação (2). 
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Figura 6: Voltamogramas cíclicos de stripping de CO em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1). A: 
Pt/C; B: Pt3Sn/C ; C: PtSn/C. (——) oxidação de CO, (——) segunda varredura cíclica. 
Velocidade 50 mV s-1. 
 

Onde A é a área eletroativa dos catalisadores, QCo corresponde à carga de Stripping CO 

(pode ser obtida pela razão da área integrada pela velocidade de varredura) e 420 µCcm-2 é a 

energia envolvida no processo de adsorção/dessorção de uma monocamada de CO na superfície 

de platina.  

Sendo que os valores de área eletroativa obtidos para estes voltamogramas foram: 4,71 

cm2 (Pt/C), 4,67 cm2 (Pt3Sn/C) e 3,83 cm2 (PtSn/C). 

Voltametria na presença do álcool 

Platina 

As voltametrias para oxidação de etanol (figura 7) mostram uma inibição da região de 

adsorção/dessorção de hidrogênio, característica da adsorção do etanol em baixos potenciais. No 

voltamograma cíclico da reação de oxidação do etanol frente ao eletrocatalisador de Pt, o 

primeiro pico está relacionado com a eletrooxidação do etanol a CO2. O segundo, é referente à 

oxidação de etanol a substâncias menos oxidas, como acetaldeído e ácido acético e o terceiro 

pico na varredura anódica indica a re-oxidação do etanol.  

� =
���

420��	����
 

(2) 
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As voltametrias foram realizadas em cinco concentrações diferentes de álcool, sendo 

que nas cinco concentrações, o valor de inicio da oxidação do álcool manteve-se em torno de 

0,55 V, não sendo alterado com a variação da concentração. Aproximadamente em 1 V é 

possível observar um aumento de corrente nos sistemas com maior concentração do álcool. 
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Figura 7: Voltamograma cíclico da Pt na presença de etanol em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-

1). Em concentrações de 1, 2, 3, 4 e 5 mol L-1 de etanol. Velocidade 50 mV s-1. 
 

Platina-Estanho 

A figura 8 ilustra as voltametrias cíclicas dos catalisadores de platina-estanho em 1, 2, 

3, 4 e 5 mol L-1 de etanol. Como esperado, no voltamograma os picos característicos da 

adsorção de hidrogênio foram inibidos devido a adsorção das moléculas do alcool, a 

eletrooxidação do etanol aconteceu em potenciais mais baixos com a utilização de catalisadores 

binários de PtSn/C, quando comparado ao eletrocatalisador de Pt/C. A formação de óxidos 

superficiais em potenciais mais baixos facilita a oxidação dos intermediários da reação.  
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Figura 8: Voltamograma cíclico de: (A) PtSn/C e (B) Pt3Sn/C
 
na presença de etanol em meio 

ácido (H2SO4 0,5 mol L-1). Em concentrações de 1, 2, 3, 4 e 5 mol L-1 de etanol. Velocidade 50 
mV s-1. 

Os voltamogramas cíclicos das cinco concentrações de etanol utilizadas neste estudo 

mostraram desempenhos semelhantes para as cinco concentrações em relação ao potencial de 
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início de oxidação do álcool de interesse. Pode-se ainda notar um aumento na densidade de 

corrente em sistemas com maiores concentrações de etanol em aproximadamente 0,9 V. 

 

Cronoamperometria 

 As curvas cronoamperométricas estão ilustradas na Figura 9, nelas é possível observar 

uma alta corrente inicial, seguida de um decréscimo que permanece constante no decorrer do 

tempo. O decaimento inicial das curvas cronoamperométricas pode indicar a formação de 

óxidos intermediários superficiais formados a partir de um aumento brusco no valor de 

potencial que vai de 50 a 600 mV em 2 segundos. 
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Figura 9: Cronoamperometria em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L-1) de: (——)Pt/C; (......) PtSn/
 
e 

(----) Pt3Sn/C
 
na presença de etanol 1mol L-1 a 600 mV, durante 1800 s. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A adição de um segundo metal à platina para torná-la mais eficiente frente à oxidação 

de álcoois resultou em respostas eletroquímicas significativas. As voltametrias indicaram que o 

estanho ligado à platina proporcionou a oxidação do etanol em potenciais mais baixos quando 

comparado ao catalisador de platina pura, e ainda comparando-se os catalisadores binários, o 

que continha 50% de estanho, PtSn/C, apresentou menores potenciais de oxidação inicial do 

etanol e um aumento de corrente em maiores concentrações do álcool, as cronoamperometrias 

demostraram uma estabilidade catalítica, além disso, a caracterização física indicou a formação 

de partículas cúbicas de face centrada e uma regularidade no tamanho das partículas através de 

DRX e MET, bem como  a eficiência na preparação dos catalisadores. No entanto, faz-se 

necessário dar continuidade ao estudo, a fim de obter melhores resultados para posterior 

aplicação do catalisador em células a combustível de etanol direto.  
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