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RESUMO 

 

As células a combustível que usam álcoois como combustível (DAFC) vêm ganhando bastante 

destaque nos últimos anos, pelo fato dos álcoois serem produzidos em larga escala. No entanto, 

durante a oxidação dessas pequenas moléculas orgânicas (metanol, etanol), há formação do 

monóxido de carbono, o qual é um intermediário que se adsorve fortemente na superfície do 

catalisador, causando o efeito chamado de envenenamento. Nesse sentido é imperativo o estudo 

de catalisadores que sejam tolerantes a CO. Neste trabalho, realizou-se o estudo eletroquímico 

da oxidação de monóxido de carbono em meio ácido, utilizando catalisadores suportados de 

Pt/C e Pt3Sn/C preparados pelo Método do Ácido Fórmico (MAF) e utilizou-se a técnica de 

voltametria cíclica para a verificação da atividade catalítica na oxidação de CO. Os testes foram 

realizados em três etapas: voltametria cíclica no eletrodo de ouro, voltametria cíclica após a 

adição dos eletrocatalisadores, e voltametria cíclica na presença de CO. Através do 

voltamograma cíclico do stripping de CO, verificou-se que o início da oxidação do monóxido 

de carbono começou em baixos potenciais para o eletrocatalisador Pt3Sn/C, indicando melhor 

desempenho, pois potenciais de início de oxidação menos positivos representam boa atividade 

e mais tolerância ao envenenamento por CO. No potencial de adsorção de 50 mV, os valores 

das áreas eletroquimicamente ativas para os eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C, foram 15,12 

m2g-1 e 9,88 m2g-1 respectivamente, e esses valores foram usados na normalização da corrente. 

Os melhores potenciais de adsorção para a oxidação do monóxido de carbono foram 50 e 100 

mV, pois verificou-se no segundo ciclo que todo CO adsorvido foi oxidado. Para os diferentes 

tempos de adsorção, notou-se um aumento significativo na área ativa, no entanto, o maior valor 

de área ativa foi para 10 min para ambos os eletrocatalisadores, indicando que este é o tempo 

suficiente para que haja recobrimento saturado por CO na superfície eletródica. 

Palavras-chave: Eletrocatalisador. Oxidação. Voltametria. Potencial. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Fuel cells that use alcohol as fuel (DAFC) have been gaining a lot of prominence in recent 

years, because the flats are produced on a large scale. However, during the oxidation of these 

small organic molecules (methanol, ethanol), there is the formation of carbon monoxide, which 

is an intermediate that is strongly attached to the surface of the catalyst, causing the effect called 

poisoning. In this sense, it is imperative to study catalysts that are tolerant to CO. In this work, 

the electrochemical study of carbon monoxide oxidation in acid medium was carried out, using 

supported pt/C and Pt3Sn/C catalysts prepared by the Method of Formic Acid (MAF) and the 

cyclic voltammetry technique was used to verify catalytic activity in CO oxidation. The tests 

were performed in three stages: cyclic voltammetry in the gold electrode, cyclic voltammetry 

after the addition of the electrocatalysts, and cyclic voltammetry in the presence of CO. Through 

the cyclic voltamgram of the CO stripping, it was found that the beginning of carbon monoxide 

oxidation began in smaller potentials for Pt3Sn/C electrocatalyst, indicating better performance, 

because less positive oxidation onset potentials represent good activity and more tolerance to 

CO poisoning. In the adsorption potential of 50 mV, the values of the electrochemically active 

areas for the Pt/C and Pt3Sn/C electrocatalysts were 15.12 m2g-1 and 9.88 m2g-1 respectively, 

and these values were used for current normalization. The best adsorption potentials for carbon 

monoxide oxidation were 50 and 100 mV, as it was found in the second cycle that all adsorbed 

CO was oxidized. For the different adsorption times, a significant increase in the active area 

was noted, however, the highest active area value was to 10 min for both electrocatalysts, 

indicating that this is long enough for CO-saturated coating on the electrodic surface. 

Keywords: Electrocatalyst. Oxidation. Voltametry. Potential 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A produção de energia elétrica vem se transformando em um dos aspectos mais 

fundamentais da sociedade moderna. Aliado a isso, o aumento da produção desta, ao longo do 

tempo, tem contribuído significativamente para o avanço da humanidade, mas também tem 

produzido uma grave preocupação que se perdura até os dias atuais: o prejuízo ao meio 

ambiente (VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ, 2002). 

Acredita-se que, devido à crescente preocupação mundial com questões relativas ao meio 

ambiente e à sustentabilidade das atividades humanas, uma possível tecnologia de geração 

limpa de energia vem ganhando cada vez mais força no cenário atual, sendo esta denominada 

tecnologia das células a combustível (VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ, 2002). 

As células a combustível, por sua vez, podem ser definidas como um dispositivo 

eletroquímico que transforma continuamente a energia química em energia elétrica, logo são 

classificadas como células galvânicas (VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ, 2002). 

Essas células representam hoje a mais importante ferramenta de geração de energia que utiliza 

principalmente o hidrogênio como combustível. É constituída basicamente de um conjunto 

formado por ânodo, membrana e cátodo, além dos componentes adicionais como placa de 

blindagem, catalisador etc. Tais sistemas são intrinsecamente mais eficientes que as máquinas 

de combustão interna por serem conversores diretos de energia, e funcionam com vários tipos 

de combustíveis, como etanol, gás natural e gás hidrogênio (SOUZA, 2002) 

Porém, o uso do hidrogênio como combustível é limitado por algumas dificuldades 

operacionais e infraestrutura, e difícil armazenamento, desse modo, as células a combustível 

que utilizam álcoois diretamente como combustíveis (DAFC - Direct Alcohol Fuel Cell) vem 

ganhado destaque nos últimos anos, pois apresentam vantagens, como a não necessidade de 

estocar hidrogênio ou gerá-lo através da reforma de hidrocarbonetos (BRANDALISE, 2010) 

O metanol é um álcool bastante estudado para sua possível utilização nesses 

dispositivos, pois é uma molécula simples, possui um baixo grau de complexidade e um baixo 

peso molecular, porém, devido ao seu alto teor de inflamabilidade e toxicidade, outro álcool 

vem despertado bastante interesse quanto ao seu estudo, o etanol, pois é menos tóxico e 

inflamável, possui uma maior densidade energética teórica, (8,01  kWh.kg −1 contra 

6,09  kWh.kg −1 do metanol), pode ser produzido através da fermentação de açucares , e além 

disso, é produzido em grande escala no Brasil. Os produtos principais da oxidação completa do 
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etanol, são CO2 e água e para cada molécula de etanol oxidada, 12 elétrons são transferidos, 

gerando um potencial padrão de 1,145 V (BRANDALISE, 2010, ZHOU, 2005). Entretanto, 

durante o processo de eletro-oxidação dessas pequenas moléculas orgânicas, há formação de 

vários intermediários e um deles é o monóxido de carbono.  

Um assunto que vem despertado muito interesse em pesquisas de eletrocatálise é a 

eletro-oxidação do monóxido de carbono, pois este é um intermediário que se forma durante a 

oxidação de pequenas moléculas orgânicas (metanol, etanol etc.) que utiliza catalisadores cuja 

platina é o metal base. A forte adsorção do monóxido de carbono sobre a superfície de platina 

atua como um veneno para o catalisador (FARIAS; TREMILIOSI; CAMARA, 2009). Nesse 

contexto, a busca por catalisadores anódicos que sejam tolerantes ao monóxido de carbono tem 

se tornado fundamental. Portanto, o entendimento sobre a eletro-oxidação do CO e a busca por 

catalisadores que sejam tolerantes ao mesmo tem se tornado um aspecto crucial, para o 

melhoramento no funcionamento das células a combustível que operam utilizando os álcoois 

como combustível. 
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2 – REVISÃO BIBIOGRÁFICA 

 

2.1 Células a combustível 

 

Células a Combustível (CaC) por definição, são dispositivos eletroquímicos que 

convertem a energia química de um combustível em energia elétrica, sem causar grandes 

destruições ao meio ambiente, tornando-se um método eficiente tanto na geração de eletricidade 

como também de calor (TICIANELLI; GONZALEZ, 1989), e o seu princípio de funcionamento 

consiste na produção de corrente contínua por meio da combustão eletroquímica de um 

combustível (LINARDI; WENDT; GÖTZ, 2000).  

Quando comparadas a outros sistemas convencionais de energia elétrica, as CaC’s 

apresentam algumas vantagens, uma vez que estes sistemas não geram subprodutos nocivos ao 

meio ambiente ou à saúde do homem e podem ser instalados no próprio local de consumo, como 

por exemplo, casas, hospitais, indústrias, podendo evitar perdas de energia pelas torres de 

transmissão, além de contribuir na diminuição do consumo de energia gerada a partir de 

combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades para o crescimento e 

desenvolvimento econômico, colaboram na redução de problemas relacionados ao meio 

ambiente (GONZÁLEZ, 2000). 

Em geral, as CaC’s são constituídas por dois eletrodos, também chamados de condutores 

eletrônicos, sendo um positivo, chamado cátodo, o qual irá reduzir o oxigênio proveniente do 

ar, e outro negativo, designado ânodo, responsável por oxidar o combustível. Esses eletrodos 

são separados por meio de um eletrólito, onde este tem o papel de conduzir os íons produzidos 

no ânodo até o cátodo. A reação completa-se com a circulação dos elétrons em um circuito 

externo, proporcionando a realização de trabalho elétrico e fornecendo como subprodutos 

principais, somente água e calor (TICIANELLI; GONZALEZ, 2005, LINARDI; WENDT; 

GÖTZ, 2000), como mostra a Figura 1: 

Figura 1 - Esquema simplificado de uma célula a combustível do tipo PEM 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LINARDI, WENDT, GÖTZ, 2000. 
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Em uma célula que utiliza o hidrogênio atuando como combustível e o oxigênio como 

oxidante, é possível obter como produto final, calor, água e eletricidade, como verifica-se nas 

reações a seguir: 

Reação anódica: 2H2(g)  →  4H+
(aq)  +  4e-                                                   (1) 

Reação catódica: O2(g)  +  4H+
(aq)  +  4e-  →  2H2O(g)                                  (2) 

Reação global: 2H2(g)  +  O2(g)  →  2H2O(g)                                                (3) 

Nessas reações, o hidrogênio presente no ânodo é oxidado e os elétrons são conduzidos 

ao cátodo através de um circuito externo, produzindo corrente elétrica, enquanto os prótons são 

conduzidos ao cátodo por meio de uma membrana polimérica hidratada. No cátodo, o oxidante 

reduz mediante a presença dos elétrons e prótons provenientes do ânodo formando assim, as 

moléculas de água e com isso fechando o circuito elétrico (BONIFÁCIO; LINARDI, 2011). 

A eficiência de uma célula de acordo com Ticianelli et al. (2005) está ligada à pureza 

do hidrogênio, visto que, se o gás é produzido através da eletrólise da água, a pureza é elevada 

e o catalisador de platina dispersa consegue promover uma alta eficiência para a reação de 

oxidação de hidrogênio. 

Atualmente são cinco os principais tipos de células a combustível em desenvolvimento: 

células de ácido fosfórico (PAFC), as quais utilizam como eletrólito ácido fosfórico 

concentrado, e sua temperatura de operação situa-se entre 160 e 220°C. As células de carbonato 

fundido (MCFC), utilizam mistura de carbonatos de sódio, lítio e potássio como eletrólito e sua 

temperatura de operação está entre 600 e 750°C, dependendo das proporções utilizadas na 

mistura de carbonatos. Células de óxidos sólidos (SOFC), utilizam óxidos refratários como 

eletrólito e exibem atividade iônica considerável em temperaturas acima de 900°C. As células 

alcalinas (AFC) por sua vez, utilizam uma solução aquosa de hidróxido de sódio ou potássio 

como eletrólito, operando aproximadamente em 70°C de temperatura. Já as células de eletrólito 

polimérico (PEMFC), que possuem dois eletrodos de difusão gasosa separados por uma 

membrana condutora de prótons, opera em uma faixa de temperatura de 60 e 80°C 

(VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ, 2002). A Figura 2 demonstra os diversos tipos de 

células a combustível com suas respectivas faixas de temperatura e reações. 
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Figura 2 - Tipos de CaC’s e suas respectivas temperaturas e reações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BARBIR et al., 2005. 

 

O que distingue essas células são aspectos relacionados à temperatura e o tipo de 

eletrólito utilizado, além da potência e o tempo de resposta. Dentre essas células, a do tipo PEM 

ganham destaque por operarem em baixas faixas de temperaturas, por sua elevada capacidade 

de geração de densidade de potência e pela possibilidade de aplicações veiculares, estacionárias 

e em dispositivos portáteis (SPINACÉ et al., 2004; GOMES, 2013). Além disso, as AFC 

possuem uma rápida cinética reacional para a oxidação de combustíveis orgânicos, todavia, 

essas células normalmente utilizam o hidrogênio gasoso como combustível, que por sua vez, 

apresenta alguns inconvenientes tanto de infraestrutura quanto operacional, devido à 

dificuldade de distribuição, armazenamento e seu custo elevado (BROWN, 2001).  

Uma alternativa à utilização do gás hidrogênio são as substâncias líquidas ricas em 

átomos de hidrogênio, como os álcoois por exemplo. Desse modo, ao longo dos últimos anos, 

além de pesquisas em células que são alimentadas com hidrogênio, existe um interesse 

crescente no desenvolvimento de células que utilizam álcoois diretamente como combustível 

(DAFC), pois apresentam a vantagem de não estocar hidrogênio ou gerá-lo através da reforma 

de hidrocarbonetos (OLIVEIRA NETO et al., 2006).   
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2.2 Células a combustível de álcool direto (DAFC) 

 

Dos tipos de células a combustível, o interesse por células alimentadas diretamente com 

álcool tem se elevado, e estas têm demonstrado importantes resultados considerando a 

aplicabilidade deste sistema (SARON, 2007). As DAFC’s apresentam algumas vantagens em 

comparação às que utilizam diretamente o hidrogênio gasoso, dentre essas vantagens pode-se 

destacar a fácil manipulação do combustível e menor custo.  

A diferença destas células está no uso do combustível, como alternativa ao hidrogênio 

gasoso. Diversos álcoois podem ser utilizados como combustíveis nas DAFC’s, como por 

exemplo, metanol, etilenoglicol, glicerol, etanol entre outros. Nos últimos tempos, diversas 

pesquisa foram direcionadas à eletro-oxidação do metanol tendo em vista a aplicação direta nas 

células DMFC (do inglês, “Direct Methanol Fuel Cells”), pois é a menor molécula de álcool e 

sua oxidação eletroquímica é relativamente rápida em comparação com um número maior de 

átomos de carbono (SEBASTIAN et al., 2013), contudo, o uso do metanol como combustível 

acarreta algumas desvantagens, como sua inflamabilidade, possui baixo ponto de ebulição 

(65°C), é relativamente tóxico (LAMY; BELGSIR; LÉGER, 2001). De modo geral, as reações 

que ocorrem nas células a combustível de metanol direto (DMFC) são descritas abaixo 

(VILLULLAS; TICIANELLI; GONZALEZ, 2002). 

Ânodo: CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-                                                  (4) 

Cátodo: 3/2O2 + 6H+ + 6e- → 3H2O                                                           (5) 

Reação Global: CH3OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O                                       (6) 

Por isso, a busca por outros álcoois, particularmente aqueles provenientes de recursos 

da biomassa estão sendo considerados como combustíveis alternativos. Nesse caso, células a 

combustível de etanol direto são vistas como alternativa atrativa, uma vez que o etanol oferece 

algumas vantagens em relação ao hidrogênio puro, tendo em vista que pode ser facilmente 

armazenado, manipulado e transportado. Além disso, o etanol como combustível em DEFC’s 

quando oxidado completamente resulta na formação de CO2 e água e envolve 12 elétrons por 

molécula oxidada, com um potencial padrão de 1,145 V, apresentando maior densidade de 

energia (8 kWh.kg−1 contra 6,09 kWh.kg−1 do metanol) e possui menor tendência em inflamar 

quando comparado ao metanol (SPINACE et al., 2004). 

No entanto, mesmo com essas vantagens, o desenvolvimento de DEFC’s é limitado 

devido à dificuldade da quebra de ligação entre os carbonos presentes na molécula a baixas 
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temperaturas para oxidar o etanol completamente. Segundo Zignan e colaboradores (2016), esse 

processo se desenvolve de forma lenta devido à clivagem de uma ligação C-C, dificultando a 

decomposição em intermediários e a oxidação de etanol para CO2. Segundo Gomes et al., 2013, 

a oxidação parcial gera como produtos o acetaldeído e o ácido acético, estes correspondem a 

um processo de geração de 2 e 4 elétrons por molécula, respectivamente. Outro fator que se 

dispõe de forma negativa é o envenenamento ou a desativação do catalisador pela formação de 

intermediários que se adsorvem fortemente (NAKAGAWA et al., 2012). De modo geral, as 

reações que ocorrem nas células a combustível de etanol direto (DEFC) são descritas abaixo 

(ZHOU et al., 2005).  

Ânodo: CH3CH2OH  +  3H2O  →  2CO2  +  12H+  +  12e-     (7)  

Cátodo: 3O2  +  12H+  +  12e-  →  6H2O       (8) 

Reação global: CH3CH2OH  +  3O2  →  2CO2  +  3H2O     (9) 

Esse processo consiste na importância de redução dos impactos ambientais, ocasionados 

pela diminuição da emissão de gases poluentes, tendo em vista que a eficiência do processo é 

superior à combustão. O etanol  é um candidato à combustível na aplicação de células a 

combustível, mas a importância deste álcool não se restringe somente às vantagens já citadas 

anteriormente, mas relaciona-se também ao fato deste álcool primário ser produzido em larga 

escala no país e contar com uma infraestrutura definida de distribuição e armazenamento, e a 

busca por catalisadores que demonstrem alta eletroatividade frente à reação de oxidação do 

etanol, é o grande desafio na utilização deste combustível nas CaC’s. 

O etanol sofre várias etapas paralelas e como produtos principais resultantes da oxidação 

parcial observados através de técnicas como espectrometria de massas eletroquímica diferencial 

(DEMS), espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier in situ (FTIRS) e 

espectroscopia de massas de dessorção térmica eletroquímica (ECTDMS) (CAMARA et al., 

2008), são o acetaldeído (CH3COH) e o ácido acético (CH3COOH), com formação de 

intermediários que se adsorvem fortemente sobre a superfície do catalisador envenenando-o e 

diminuindo portanto, sua eficiência, como é o caso do monóxido de carbono (CO), por exemplo 

(GRANJA, 2013). 

2.3 Eletro-oxidação de monóxido de carbono (CO) 

 

O monóxido de carbono é uma molécula simples, porém o entendimento do seu processo 

de oxidação é bastante crucial tanto do ponto de vista tecnológico, quanto acadêmico. Dentre 

as aplicações tecnológicas da química do monóxido de carbono, podemos citar a produção de 
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raios laser de CO2, controle de emissão de motores a combustão, controle de qualidade do ar, 

aplicações em sensores etc. Já a importância na área acadêmica que esta molécula representa é 

a simplicidade de sua estrutura, servindo como protótipo para modelagem de sistemas em 

catálise heterogênea e como molécula sonda de superfície (FARIAS; TREMILIOSI; 

CAMARA, 2009) 

A necessidade de se estudar a oxidação do monóxido de carbono em eletrocatálise é que 

este é um dos principais intermediários adsorvidos na eletro-oxidação de pequenas moléculas 

orgânicas (metanol, etanol etc.) (FARIAS; TREMILIOSI; CAMARA, 2009). Muitas pesquisas 

mostraram que um tipo de reação complexa pode ser encontrada quando existe uma 

multiplicidade de picos voltamétricos na varredura anódica, e algumas explicações para a 

ocorrência desses picos na voltametria do CO são: defeitos superficiais (bordas e terraços) 

dependentes do tamanho de partícula, aglomeração de partículas, difusão da superfície CO nos 

traços de uma nanopartícula de Pt, e também a faixa de potencial aplicada. Essa característica 

intrínseca para a oxidação do monóxido de carbono refere-se a uma monocamada de CO 

adsorvido (COads), onde nesse caso, não há CO dissolvido na solução. Contudo, se houver CO 

na solução, alguns fatores tornam-se determinantes para a cinética da reação, sendo o potencial 

de adsorção como um fator (CIAPINNA; SANTOS; GONZALEZ, 2018, BATISTA; 

IWASITA; VIELSTICH, 2004) 

Uma característica importante para o estudo da eletro-oxidação do monóxido de carbono 

é o entendimento da sua adsorção em superfícies bem definidas, como a de Pt policristalina e 

Pt(111), (o termo 111 refere-se à orientação cristalográfica da platina). A taxa de formação de 

COads depende de vários critérios experimentais como estrutura de superfície, potencial de 

adsorção, concentrações das espécies eletroativas, além disso, o potencial de oxidação depende 

da quantidade de CO presente na solução (BATISTA; IWASITA; VIELSTICH, 2004). Como 

o monóxido de carbono se adsorve fortemente em catalisadores de platina, este atua como um 

veneno catalítico, pois impede os sítios ativos do catalisador, resultando na necessidade de 

potenciais elevados (maiores que 0,5 - 0,6V) para que ocorra a remoção de todo CO fortemente 

adsorvido (LAMY et al., 2004). 

O mecanismo mais adotado para a eletro-oxidação do COads é o mecanismo proposto 

por Gilmar, do tipo Langmuir-Hinshelwood, onde a água sofre o processo de adsorção 

dissociativa, liberando H+   e  e- (Reação 10) e as moléculas de COads  reagem com as espécies 

OHads procedentes da água, resultando em CO2 (Reação 11) (GILMAN, 1964). A seguir, a 

representação desse mecanismo, onde * representa os sítios ativos do catalisador. 
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H2O +   *       OHads    +   H+   +   e-                                               (10) 

COads   +   OHads     CO2  +  H+  +   e-   +  2*                                               (11) 

Do ponto de vista da informação ao nível molecular, a Espectroscopia de Infravermelho 

de Absorção-Reflexão (IRAS − Infra Red Absorption Spectroscopy) é uma das técnicas mais 

usadas para o estudo da adsorção do monóxido de carbono em ambiente eletroquímico e essa 

adsorção pode ocorrer das seguintes formas: CO adsorvido com geometria tipo linear (on top) 

coordenado a um átomo superficial, com bandas em ~2050 cm-1; CO ligado pelo tipo ponte 

(bridge) coordenado a dois átomos superficiais vizinhos, com bandas em frequências menores 

comparado ao tipo linear ~1850 cm-1 e CO triplamente coordenado a três átomos superficiais 

vizinhos (three-fold hollow sites), com bandas em ~1770 cm-1. (FARIAS; TREMILIOSI; 

CAMARA, 2009, EHTESHAMI; CHAN, 2013). 

 Os três tipos de adsorção são dependentes das espécies eletroativas e nesse caso, a 

reatividade está relacionada com a própria estrutura, com a presença de grupos reacionais e com 

a característica do catalisador metal em sua maioria, Figura 3 (FARIAS; TREMILIOSI; 

CAMARA, 2009, EHTESHAMI; CHAN, 2013), e os estudos fundamentais sobre a eletro-

oxidação do monóxido são realizados de três formas distintas, sendo elas: i) oxidação de uma 

monocamada de CO adsorvida no eletrodo (decapagem de CO), ii) oxidação contínua (a granel) 

de CO e iii) gás hidrogênio contaminado por CO (CIAPINNA; SANTOS; GONZALEZ, 2018). 

 

Figura 3 - Representação esquemática do monóxido de carbono adsorvido de forma linear, em ponte e 

triplamente coordenado (three-fold hollow sites) respectivamente 

 

Fonte: GONÇALVES, 2010. 
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2.4 Eletrocatalisadores 

 

Através da eletrocatálise é possível estudar as superfícies eletródicas utilizadas como 

catalisadores. Vários catalisadores eletroquímicos vêm sendo estudados na oxidação de álcoois 

e segundo GONZÁLEZ (2000), é necessário ter boa resistência à corrosão para ser considerado 

um bom catalisador, além de ter boa condutividade eletrônica e ser capaz de adsorver o reagente 

e transferir os elétrons nas reações de oxirredução, diminuindo o sobrepotencial (SPINACÉ et 

al., 2004). 

No estudo da eletro-oxidação de pequenas moléculas orgânicas, a platina é considerada 

o melhor material para este fim, contudo, o seu uso isolado agrega alto valor comercial, além 

de não apresentar efeitos satisfatórios devido espécies intermediárias da reação de oxidação 

adsorverem-se na sua superfície, dificultando o processo de oxidação em baixos potenciais, 

além de fazer com que essas espécies ocupem sítios ativos inibindo que outras espécies se 

adsorvam e sejam oxidadas (ANTOLINI; GONZÁLEZ, 2011). Como alternativa a esse 

entrave, estudos propõem a utilização de metais que associados à Pt, sejam eletrocatalisadores 

mais ativos e promovam a quebra da ligação C-C, e estes metais quando ligados à platina, 

formam eletrodos binários e/ou ternários melhorando a atividade da eletro-oxidação do álcool 

e em baixos potenciais adsorvem espécies oxigenadas que reagem com CO adsorvido na 

superfície do catalisador, gerando como produto final, CO2. Dos metais investigados, podem-

se citar, rutênio (Ru), o níquel (Ni), o ródio (Rh), o molibdênio (Mo), o irídio (Ir), o estanho 

(Sn), entre outros.  

Ao utilizar estes catalisadores, a vulnerabilidade dos sítios de platina ao monóxido de 

carbono, é diminuída, uma vez que, este metal secundário quando ligado à platina pode 

promover, a baixos potenciais, a geração de espécies oxigenadas, onde estas por sua vez, 

oxidam o COads a CO2 por meio do chamado mecanismo bifuncional. Este mecanismo, tem 

como base o fato de que o metal menos nobre que a platina, proporciona espécies superficiais 

que contém oxigênio atuando como um oxidante químico, oxidando CO a CO2 e liberando o 

sítio catalítico da platina para nova adsorção (WENDT et al., 2005). Segundo Rodrigues et al. 

(2011), o rutênio é um dos metais que atua dessa forma, pois, esse metal oxida em um potencial 

por volta de 0,2 V menos positivo que a platina pura. Através do mecanismo bifuncional, o 

rutênio sob a forma de seus óxidos superficiais promove a oxidação do monóxido que está 

fortemente adsorvido, enquanto a platina, atua na quebra das ligações C-H, H-H, O-H e C-C 

(WENDT et al., 2005). 
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Outro mecanismo que pode explicar a elevada atividade eletrocatalítica das superfícies 

bimetálicas é o efeito eletrônico ou efeito ligante. Este efeito baseia-se no fato de que o segundo 

metal altera as propriedades eletrônicas da platina, enfraquecendo a ligação Pt-CO, fazendo 

com que o monóxido de carbono seja mais facilmente oxidado, ou seja, essas modificações nas 

propriedades eletrônicas são em relação ao preenchimento ou esvaziamento da banda 5d da 

platina devido à interação com o segundo ou terceiro metal (CIAPINA, 2006).  

O molibdênio quando ligado à platina, apresenta grande habilidade à tolerância ao 

monóxido de carbono, uma vez que este metal não tem afinidade com o CO, habilitando-o para 

uma excelente remoção de monóxido, principalmente a baixos potenciais, e oxidando 

consequentemente a CO2, e estudos mostraram que o molibdênio é um material excelente no 

tocante à oxidação de CO a CO2 e os catalisadores binários PtMo/C apresentaram boa atividade 

catalítica na eletro-oxidação de monóxido de carbono (MUKERJEE; URIAN, 2002; 

LEBEDEVA; JANSSEN, 2005). 

2.4.1 PtSn como eletrocatalisador 

 

Catalisadores binários como PtSn têm importância significativa nas aplicações em 

processos catalíticos heterogêneos, e de acordo com Wang e colaboradores (2012), apresenta-

se como um dos materiais catalíticos que melhor se destacam no que diz respeito à reforma das 

reações eletroquímicas. Catalisadores binários que contêm PtSn suportados em carbono, 

comparados a outros catalisadores, são caracterizados como os que apresentam maior eficiência 

na oxidação eletroquímica do etanol (ZHOU, et al., 2003). 

Rojas e colaboradores (2012), estudaram diferentes estruturas cristalinas de PtSn na 

eletro-oxidação de CO e metanol, utilizando catalisadores de Pt3Sn1 e PtSn e observaram que o 

catalisador Pt3Sn1, com estrutura cúbica de face centrada é mais ativa na eletro-oxidação de CO 

e metanol, enquanto que a seletividade para a formação de CO2 é maior para PtSn.  

Segundo Antolini e González (2011), o desenvolvimento do sistema PtSn nas células de 

combustível, depende tanto da quantidade de estanho presente no catalisador, como também do 

método de preparação. Zhou e colaboradores (2005), estudaram o efeito da quantidade de 

estanho presente nos catalisadores de Pt-Sn em relação ao desempenho de operação de uma 

célula a combustível, sob diferentes temperaturas, e notaram que em temperaturas de 60 a 90°C, 

os catalisadores que melhor operam nessa faixa são os que contém Pt:Sn na composição de 3:1 

e 2:1. 
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Estudos feitos por Lamy e colaboradores (2004), em relação à eletro-oxidação de etanol 

sobre catalisadores de Pt e PtSn através de técnicas eletroquímica, espectroscópica de 

reflectância in situ e cromatografia, apontam que espécies intermediárias como CO e CO-CH3 

adsorvidas sobre a platina, oxidam em potenciais por volta de 0,3 V, devido às espécies 

oxigenadas formadas no estanho em baixos potenciais, facilitarem a oxidação à CO2 e ácido 

acético. 

Tayal e colaboradores (2011), investigaram a eletro-oxidação de etanol em meio ácido 

sobre catalisadores de Pt/C, PtIr/C, PtSn/C e PtSnIr/C preparados através do método de redução 

por impregnação em carbono Vulcan XC-72, e notaram que a adição destes metais à platina 

dispõe em um aumento da capacidade do catalisador eletroquímico em quebrar a ligação C-C. 

Os catalisadores contendo estanho e irídio quando comparados à platina pura, obtiveram 

melhores resultados frente à eletro-oxidação do etanol, sendo que em termos catalíticos, o 

ternário apresentou melhor desempenho em relação ao catalisador binário. Os autores concluem 

que isto se dá, em virtude do metal que está sendo inserido à platina propicia a adsorção das 

espécies oxigenadas, possibilitando o mecanismo bifuncional corroborando assim, na oxidação 

do CO a CO2.   

 

 

3 – OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo geral 

 

 Estudar o efeito de alguns parâmetros na reação eletro-oxidação de monóxido de 

carbono sobre Pt/C e Pt3Sn/C.  

 3.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar as reações de eletro-oxidação do monóxido de carbono em meio ácido com 

catalisadores metálicos tendo platina como metal base; 

 Avaliar fatores como tempo de adsorção e potencial de adsorção de CO; 

 Determinar a área ativa dos catalisadores; 

 Compreender os fenômenos na superfície eletródica. 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

  
Antes de todas as etapas, foi realizado o processo de lavagem das vidrarias, em três etapas: 

banho em solução alcalina de permanganato de potássio; lavagem com solução ácida de 

peróxido de hidrogênio e depois ferver em água purificada por três vezes no mínimo. O disco 

de ouro (utilizado como eletrodo suporte) foi polido em alumina de diferentes granulometrias, 

sendo estas de 1,0 e 0,3 mícron, respectivamente. Após isso, o disco foi colocado em um Becker 

pequeno e levado para o banho ultrassom por 10 min na presença de etilenoglicol, e o mesmo 

procedimento foi realizando na presença de permanganato de potássio, seguido de uma lavagem 

com solução de peroxido de hidrogênio e água fervente. Os eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C 

(os números representam a razão atômica de cada metal no eletrocatalisador), que já estavam 

preparados pelo Método do Ácido Fórmico – MAF possuem relação metal/carbono, este usado 

como suporte, de 40 % de metal sendo, portanto, catalisadores à base de platina suportados em 

carbono de alta área superficial (SPINACÉ et al., 2004). 

 

4.1 Caracterização eletroquímica 

 

A caracterização eletroquímica foi realizada mediante voltametria cíclica (VC) com 

auxílio de um Potenciostato/Galvanostato modelo Wavedriver da marca PINE (Figura 4). Faz 

parte da célula eletroquímica um eletrodo de trabalho de disco de ouro (usado como substrato), 

com 0,10 cm2 de área, um eletrodo de referência reversível de hidrogênio (ERH) e um contra 

eletrodo (placa de platina), imersos em um eletrólito suporte H2SO4 0,5 mol L-1 (Figura 5). 

     Figura 4 - Potenciostato Wavedrive/PINE 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Célula eletroquímica 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2019. 
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Figura 6 - Componentes da célula eletroquímica. a) Eletrodo de Ouro (Au), b) Entrada de gás, c) Eletrodo 

de referência, d) Contra eletrodo, e) Saída de gás 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2019. 

A caracterização eletroquímica dos eletrocatalisadores foi precedida do preparo da 

camada catalítica. Uma suspensão formada com 200 μL de isopropanol, 10 μL de nafion e 1 

mg de eletrocatalisador foi preparada e depositada sobre o disco de ouro (Au) com posterior 

evaporação de todo o solvente em temperatura ligeiramente acima da ambiente. Nessa etapa 

todas as medidas de VC foram feitas em atmosfera inerte após borbulhar N2 por 10 min para 

desoxigenação no eletrólito suporte e foi utilizada uma janela de potencial de 0,05 a 1,45 V vs. 

ERH para o eletrocatalisador Pt/C e 0,05 a 1,1 V vs. ERH para o eletrocatalisador Pt3Sn/C. 

Todos os valores de correntes foram normalizados pela área ativa do eletrodo obtida pelo 

stripping de CO.  

 

4.2 Estudo na presença de CO 

 

4.2.1 Eletro-oxidação de CO 

 

Os estudos da voltametria cíclica na presença de CO foram verificados através da 

oxidação de uma monocamada de monóxido de carbono, CO, previamente adsorvido na 

superfície do eletrodo. Nesta etapa, o sistema foi polarizado a 0,05 V e o CO foi inserido na 

célula eletroquímica por cerca de 5 min, e depois o CO em excesso foi purgado com N2 por 10 

min e então foram realizados três ciclos de varreduras, a primeira para oxidação do CO 

adsorvido e o segundo e terceiro ciclos para observar se todo o CO adsorvido é oxidado. Foram 

testados potenciais de polarização de 0,05 V, 0,10 V, 0,15 V e 0,20 V. Uma vez que o tempo 

 

a) 

b) 
c) d) 

e) 
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de adsorção é uma variável importante, foram testados tempos de adsorção de 10 min e 15 min 

para potenciais de 0,05 e 0,10 V. 

4.2.2 Determinação da área eletroquimicamente ativa (ASEA) 

 

A ASEA foi determinada conforme Equação 1. O cálculo da área eletroativa dos 

eletrocatalisadores foi realizado pela integração da área do pico de oxidação de CO, em que foi 

admitido como linha base o terceiro ciclo da medida eletroquímica. Os valores obtidos pela 

integração são expressos em A V (ou C V/s). Após calculados, esses valores serão divididos 

pela velocidade de varredura de potencial utilizada no experimento de remoção oxidativa de 

CO, 0,01 V s-1, obtendo- se, dessa forma, a carga envolvida no processo de oxidação do CO a 

CO2 (expresso em C). 

                                      

                                                                                                        (1) 

 

Onde QCO (em µC) corresponde à carga de stripping de CO, 420 µC cm-2 é igual à carga 

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

platina e m é a quantidade total de metal (em mg) na superfície do eletrodo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Voltametria cíclica para o eletrodo de trabalho (Perfil do Ouro) 

 

A voltametria cíclica é uma técnica bastante empregada nos processos eletroquímicos, 

em especial para estudos de reações redox. Ela tem por objetivo verificar dados qualitativos e 

quantitativos na superfície de um eletrodo de trabalho de uma espécie química eletroativa, 

através de uma relação entre corrente versus potencial (COUTINHO, 2017). Um eletrodo de 

ouro é utilizado como suporte para as medidas eletroquímicas, mas antes de seu uso, é 

necessária a realização de uma varredura cíclica para verificar se há espécies químicas sobre 

sua superfície e eliminar possíveis impurezas que possam estar presentes. Para este processo, 

emprega-se um intervalo de potencial de 0,05 V a 1,6 V em uma velocidade de varredura de 10 

mV s-1.  

O Gráfico 1 mostra o perfil voltamétrico do eletrodo de ouro em eletrólito suporte de 

H2SO4 0,5 mol L-1, onde a superfície encontrava-se limpa e sem a presença de interferentes 

químicos. Esse resultado pode ser observado através da corrente obtida, onde verifica-se que 

entre os potenciais 0,05 e 1,35 V há pouca variação de corrente, de modo que ao longo da 

varredura, esta se mantém próxima de zero, com estabilidade e sem sinais eletroquímicos. Neste 

perfil, o processo de oxidação do ouro inicia-se após 1,35 V e na varredura negativa, a redução 

ocorre em aproximadamente 1,2 V. Tal etapa é importante para verificar se não há nenhum 

interferente químico na superfície do eletrodo que possa dificultar o processo de eletrocatálise.  

Gráfico 1 - Voltamograma cíclico do eletrodo de ouro em meio ácido, H2SO4 0,5 mol L-1, 10 mV s -1 a 

temperatura ambiente 
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Fonte: O autor, 2019. 
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5.2 Voltametria cíclica para os eletrocatalisadores 

 

Posterior a etapa de voltametria cíclica do eletrodo de trabalho, depositou-se uma 

camada de eletrocatalisador sobre o disco de ouro, prosseguindo-se com outros testes de 

voltametria para a caracterização dos eletrocatalisadores. O Gráfico 2 mostra os perfis 

voltamétricos dos catalisadores (A) Pt/C e (B) Pt3Sn/C em meio ácido H2SO4 0,5 mol L-1. É 

notável que ambos os catalisadores possuem comportamentos parecidos, e isso se dá graças ao 

material rico em platina, que possui um perfil característico, presente nos dois catalisadores. O 

perfil voltamétrico dos catalisadores em meio ácido possui três regiões bem definidas: região 

de adsorção-dessorção de hidrogênio (0,05 V a 0,4 V vs. ERH), região de dupla camada (0,4 V 

a 0,8 V vs. ERH) e região em que ocorrem os processos oxidativos sobre a platina (a partir de 

1,1 V vs. ERH) (DOS SANTOS, FILHO, 2001, TICIANELLI, GONZÁLEZ, 2005). 

Gráfico 2 - Voltamograma cíclico dos eletrocatalisadores (A) Pt/C e (B) Pt3Sn/C em meio ácido, H2SO4 0,5 

mol L-1, 10 mV s -1 a temperatura ambiente 
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Fonte: O autor, 2019. 

Observa-se que na região entre os potenciais 0,05 V e 0,4 V vs. ERH, ocorre o processo 

de adsorção de hidrogênio atômico, formado pela redução de íons H+ presentes na solução na 

varredura catódica e da oxidação do hidrogênio atômico adsorvido na varredura anódica (DOS 

SANTOS, FILHO, 2001). Tal processo é reversível, visto que a carga envolvida nos dos 

processos são iguais. Na faixa de potencial entre 0,4 V e 0,8 V vs. ERH (varredura anódica), 

não se observa nenhuma corrente e o eletrodo se comporta como idealmente polarizável, 

apresentando apenas correntes capacitivas correspondentes à acomodação dos íons e dipolos na 

dupla camada elétrica e como não há transferência de carga entre o metal e o meio eletrolítico, 

A B 
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a resposta no voltamograma é uma corrente constante. Uma terceira região que está na faixa de 

0,8 V - 1,45 V vs. ERH (para Pt/C) e 0,8V – 1,1V vs. ERH (para Pt3Sn/C) corresponde ao 

processo de oxidação da platina, seguida da dissociação da água e adsorção de espécies 

oxigenadas sobre a superfície do eletrodo. Os picos referentes às reduções dos óxidos que foram 

formados na varredura anódica são observados na varredura catódica em aproximadamente 

0,75 V para Pt/C e 0,8 V para Pt3Sn/C (DOS SANTOS, FILHO, 2001, TICIANELLI, 

GONZÁLEZ, 2005). 

  

5.3 Estudo na presença de CO 

 

   5.3.1 Eletro-oxidação de CO 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas em se utilizar a platina como metal base para 

eletrocatalisadores em células à combustível é a forte adsorção do monóxido de carbono, o qual 

é gerado a partir da oxidação parcial de pequenas moléculas orgânicas (metanol, etanol), 

fazendo com que diminua a área ativa do catalisador e consequentemente o desempenho da 

célula. A área eletroquimicamente ativa (ASEA) refere-se aos sítios ativos do eletrocatalisador 

e é determinada através da oxidação de uma monocamada de CO adsorvida na superfície 

catalítica (FARIAS et al., 2009; LAMY et al., 2004; VIDAKOVI´C et al., 2007).  

A área eletroquimicamente ativa pode ser determinada pelo método do hidrogênio, mas 

este se limita a catalisadores somente de platina. O método do CO se mostra mais propício em 

termos de aplicabilidade de modo geral (presença de outros metais no catalisador, como por 

exemplo o estanho). Com os valores de áreas ativas obtidos, é possível expor valores de 

densidades de corrente com função do potencial ao invés de corrente, e este método chama-se 

normalização de corrente (VIDAKOVI´C et al., 2007). 

O Gráfico 3 mostra o voltamograma cíclico do Stripping de CO (o Stripping de CO 

refere-se à oxidação de uma monocamada de monóxido de carbono adsorvida na superfície do 

catalisador), onde a linha preta representa a oxidação do CO no primeiro ciclo da voltametria. 

Observa-se para ambos os catalisadores que os picos de dessorção de hidrogênio (0,05 V e 0,4 

V vs. ERH) foram extinguidos durante o primeiro ciclo voltamétrico na região de hidrogênio, 

e isso é um indicativo de que os sítios ativos das nanopartículas foram quase todos recobertos 

por moléculas de CO. Após a realização do terceiro ciclo, verifica-se que todo o CO foi oxidado 
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da superfície catalítica e isso pode ser observado através da obtenção do perfil característico do 

catalisador, que está representado pela linha vermelha (WANG et al. 2013). 

Gráfico 3 - Voltamogramas cíclico de Stripping de CO dos eletrocatalisadores (A) Pt/C e (B) Pt3Sn/C em 

meio ácido H2SO4 0,5 mol L-1, a temperatura ambiente 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

 

 

i 
/ 

(m
A

/c
m

2
)

E/V vs ERH

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

 

 

i 
/ 

(m
A

/c
m

2
)

E/V vs ERH

 

Fonte: O autor, 2019. 

Após obtidos os voltamogramas cíclicos da oxidação do CO, determinou-se as ASEA´s, 

através da Equação (1) para os eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C, cujos valores encontrados 

foram 15,12 m2g-1 e 9,88 m2g-1 respectivamente.  Alguns parâmetros devem ser considerados 

para uma boa atividade catalítica dos eletrocatalisadores, como o início do potencial de 

oxidação, potencial de pico e maior área superficial eletroquimicamente ativa (ZHENG et al., 

2014).  

Verificou-se que na presença de Pt3Sn/C, a eletro-oxidação de CO ocorreu em potenciais 

menos positivos, e isso ocorre em decorrência da presença de espécies oxigenadas devido à 

adição do Sn, facilitando o processo de oxidação de CO a CO2. Shubina e Koper (2002), 

concluíram através de experimentos que o CO se liga somente aos átomos de platina, enquanto 

as espécies OH possuem uma preferência energética pelos sítios de Sn, tornando-o um bom 

catalisador para a eletro-oxidação de CO.  

 A B 
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5.3.2 Eletro-oxidação do CO em diferentes potenciais de adsorção 

 

O potencial de adsorção é um fator importante para eletro-oxidação de CO visto que ele 

está ligado ao grau de recobrimento de CO e de pré-oxidação. Em baixos potenciais de adsorção 

(em torno de 50 mV a 100mV), há maior grau de recobrimento de CO e melhor atividade no 

processo de oxidação da monocamada de CO adsorvido (FARIAS, 2011). O Gráfico 4 mostra 

o Stripping de CO em potenciais de adsorção de 100 mV, 150 mV e 200 mV. 

Gráfico 4 - Voltamogramas cíclicos de Stripping de CO com potenciais de adsorção em 100, 150 e 200 mV 

para os eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C em meio ácido H2SO4 0,5 mol L-1, a temperatura ambiente 
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A partir dos voltamogramas cíclicos foi possível determinar as ASEA´s, através da 

Equação 1 para os eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C, em diferentes potenciais de adsorção e 

200 mV 

150 mV 

100 mV 

200 mV 

150 mV 

100 mV 

Pt/C Pt3Sn/C 

Fonte: O autor, 2019. 
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estes valores estão apresentados na Tabela 1. Quando o CO é adsorvido na região de potenciais 

de adsorção/dessorção de hidrogênio em Pt e posteriormente eliminado da solução, no 

voltamograma surgem possíveis três picos de oxidação (mais visível para Pt3Sn/C). Um pré-

pico que ocorre em torno de 0,45 V vs. ERH e responde por cerca de 8 % da carga total referente 

à oxidação da monocamada. O segundo e terceiro picos aparecem por volta de 0,6 a 0,8V vs. 

ERH e correspondem ao restante da carga de oxidação (FARIAS; TREMILIOSI; CAMARA, 

2009). 

Nos intervalos de potenciais de 0,6 V e 0,8 V considerando os potenciais de adsorção 

de 150 e 200 mV para Pt3Sn/C (Gráfico 4), observa-se que o primeiro pico (região acima de 0,6 

V) é mais definido em relação a 100 mV, que apresentou o segundo pico na região de 0,8 V. 

Estes resultados de múltiplos picos, nessa região de potencial, são atribuídos à oxidação do CO 

que ocorre em nanopartículas (de Pt ou materiais que contém Pt) de diferentes tamanhos, onde 

a oxidação em potenciais mais baixos ocorre em partículas maiores (CAMARA et al., 2008).  

 

Tabela 1 - Parâmetros eletroquímicos da voltametria cíclica de Stripping de CO dos eletrocatalisadores em 

potenciais variados 

Eletrocatalisador 
Potencial 

(mV) 

ASEA  

(m2.g-1metal) 

Potencial de 

Início Ei (V)* 

Pt/C 

50 15,12 0,65 

100 21,77 0,65 

150 6,93 0,65 

200 3,90 0,65 

Pt3Sn/C 

50 9,88 0,38 

100 10,94 0,38 

150 11,25 0,38 

200 11,45 0,38 

*valores aproximados 

 Fonte: O autor, 2019. 

 

Analisando a Tabela 1, os potenciais de adsorção de 50 e 100 m V apresentaram um bom 

desempenho para oxidação do monóxido de carbono para ambos os eletrocatalisadores, pois 

além de possuírem maior número de sítios ativos (maiores valores de ASEA´s), todo CO 

adsorvido foi oxidado. Verifica-se, ainda, que o aumento do potencial de adsorção não 

influencia o início da oxidação do CO, pois o stripping de CO ocorreu na mesma região de 

potencial para o mesmo catalisador, próximo de 0,65 V para Pt/C e 0,38 V para Pt3Sn/C, 
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mostrando boa atividade catalítica para Pt3Sn/C mesmo tendo menores ASEA´s, este possui 

potenciais de início de oxidação menos positivo, ou seja, necessitou de baixos potenciais para 

que ocorresse a remoção de CO adsorvido (LAMY et al, 2004).  

No entanto, a voltametria do CO não foi suficiente para total oxidação de CO a CO2 

conforme previsto pelo mecanismo proposto por Gilmar (1964), do tipo Langmuir-

Hinshelwood, e isso pode ser observado na Figura 4, pois para ocorrer a oxidação de todo CO 

adsorvido, a VC do CO precisa ficar sobreposta à VC do catalisador, o que causa a necessidade 

de outras varreduras para total eliminação do CO.  

 

   5.3.3 Eletro-oxidação de CO em diferentes tempos de adsorção 

 

A adsorção de CO foi realizada em diferentes tempos de adsorção, com o intuito de 

verificar quando a cobertura saturada de CO é alcançada (EHTESHAMI, CHAN, 2013). Como 

os resultados anteriores mostraram melhor desempenho para os potenciais de polarização a 50 

e 100 mV, os testes para os diferentes tempos de adsorção foram realizados para esses 

potenciais.  A Tabela 2 mostra os valores de ASEA´s obtidos através da Equação 1 para os 

eletrocatalisadores Pt/C e Pt3Sn/C, em tempos de exposição ao CO de 5 min, 10 min e 15 min. 

Tabela 2 - Parâmetros da voltametria cíclica de Stripping de CO dos eletrocatalisadores em tempos de 

adsorção de 5, 10 e 15 min  

Eletrocatalisador 
Potencial 

(mV) 

Tempo 

(min) 

ASEA  

(m2.g-1metal) 

Potencial de 

Início Ei (V)* 

Pt/C 

50 

5 15,12 0,65 

10  67,98 0,65 

15 57,96 0,65 

100 

5 21,77 0,65 

10 62,66 0,65 

15 53,08 0,65 

Pt3Sn/C 

50 

5 9,88 0,38 

10 75,34 0,38 

15  52,63 0,38 

100 

5 10,94 0,38 

10 66,65 0,38 

15 48,01 0,38 

*valores aproximados 
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Com os valores obtidos, verificou-se que houve uma sensível diferença nas áreas ativas 

quando se alterou o tempo de 5 min para 10 min, mostrando que com o aumento do tempo de 

exposição, houve maior saturação por CO. Já quando houve uma alteração no tempo de 10 min 

para 15 min, observou-se que as áreas ativas dos eletrocatalisadores tiveram valores muito 

próximos, no entanto, valores menores para 15 min, indicando que o tempo de 10 min é 

suficiente para que haja uma cobertura saturada por CO, onde há recobrimento de todos os sítios 

ativos dos catalisadores. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O stripping de monóxido de carbono é um método bastante útil para a determinação das 

áreas ativas dos catalisadores e consequentemente, a normalização da corrente. A voltametria 

cíclica do stripping de CO mostrou que o início da oxidação do monóxido começou em baixos 

potenciais para o eletrocatalisador Pt3Sn/C, indicando melhor atividade catalítica em relação à 

Pt/C, mesmo este possuindo uma área ativa maior no tempo de 5 min. Potenciais de início de 

oxidação mais baixos representam melhor tolerância ao envenenamento por monóxido de 

carbono. No stripping do CO com tempo de adsorção de 5 minutos, os melhores potenciais para 

ambos eletrocatalisadores foram de 50 mV e 100 mV, pois além de mostrarem maiores valores 

de área ativa, através da varredura cíclica verificou-se que todo CO adsorvido na superfície do 

catalisador foi oxidado. Em diferentes tempos de adsorção, houve um aumento significativo 

nas áreas eletroquimicamente ativas, no entanto, os maiores valores de área foi para o tempo de 

10 min, indicando que este é o tempo suficiente para que haja um recobrimento saturado por 

CO. 

 

  



33 
 

REFERÊNCIAS  

 

ANTOLINI, E.; GONZALEZ, E. R. Effect of synthesis method and structural 

characteristics of Pt–Sn fuel cell catalysts on the electro-oxidation of CH3OH and 

CH3CH2OH in acid medium. Catalysis Today, v. 160, n. 1, p. 28–38, 2011. 

 

BARBIR, F. PEM Fuel Cells-Theory and Practice. Elsevier Academic Press, n. 2, 2005. 

 

BATISTA, E. A.; IWASITA, T.; VIELSTICH, W. Mechanism of Stationary Bulk CO 

Oxidation on Pt(111) Electrodes. Journal of Physical Chemistry B, v. 108, p. 14216-14222, 

2004. 

 

BONIFÁCIO, B. N.; LINARDI, M. Desenvolvimento de processo de produção de conjuntos 

eletrodo-membrana-eletrodo para células a combustível baseadas no uso de membrana 

polimérica condutora de prótons (PEMFC) por impressão a tela. Química Nova, v. 34, n. 

1, p. 96-100, 2011. 

 

BRANDALISE, M. Preparação e caracterização de eletrocatalisadores PtRu/C, PtBi/C, 

PtRuBi/C para eletro-oxidação direta de etanol em células a combustível tipo PEM 

utilizando a metodologia da redução via borohidreto de sódio. Dissertação (Mestrado) -  

Universidade de São Paulo - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 87 p. São Paulo, 

2010. 

 

BROWN, L. F. A comparative study of fuels for on-board hydrogen production for fuel-

cellpowered automobiles. Int. J. Hydrogen Energy, v. 26, n. 4, p.381-397, 2001. 

 

CAMARA, G. A.; GOMES, J. F.; BERGAMASKI, K.; TEIXEIRA-NETO, E.; NART, F. C. 

CO eletrooxidation on Pt nanoparticles in acid solution: A FTIRS and DEMS study. 

Journal of Electroanalytical Chemistry. v. 617, n. 2, p. 171-178, 2008.  

 

CAMARA, G. A; IWASITA, T. Parallel pathways of ethanol oxidation: The effect of 

ethanol concentration. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 578, n. 2, p. 315-321, 2005. 

 

CIAPINA, E. G. Estudo da eletro-oxidação do monóxido de carbono sobre 

eletrocatalisadores suportados por espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo – Instituto de Química. 95 p. São Carlos, 

2006. 

CIAPINNA, E. G.; SANTOS, S. F.; GONZALEZ, E. R. Electrochemical CO stripping on 

nanosized Pt surfaces in acid media: A review on the issue of peak multiplicity. Journal of 

Electroanalytical Chemistry, v. 815, p. 47–60, 2018. 

 



34 
 

COUTINHO, J. W. D. Estudo eletroquímico de catalisadores de Pt-Mo e Pt-Cd para a 

oxidação eletroquímica de etilenoglicol para a possível aplicação em células a combustível 

diretas a álcool. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Química/ccet –  

Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 76p, 2017. 

 

CRISAFULLI, R. Preparação de Eletrocatalisadores PtSnCu/C e PtSn/C e Ativação por 

Processos de Dealloying para Aplicação na Oxidação Eletroquímica do Etanol. Tese 

(Doutorado) – Universidade de São Paulo – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 145 

p, São Paulo, 2013. 

DOS SANTOS, V. P.; TREMILIOSI-FILHO, G. Correlação entre a estrutura atômica 

superficial e o processo de adsorção-dessorção reversível de hidrogênio em eletrodos 

monocristalinos Pt(111), Pt(100) e Pt(110). Química Nova. v.24, n. 6, p.856-863, 2001. 

EHTESHAMI, S. M. M.; CHAN, S. H. A  review  of  electrocatalysts  with  enhanced  CO  

tolerance  and  stability  for polymer  electrolyte  membarane  fuel  cells. Electrochimica 

Acta, v. 93, p. 334–345, 2013. 

FARIAS, M. de J. S.; TREMILIOSI, F. G.; CAMARA, G. A. Eletrocatálise da oxidação de 

monóxido de carbono. Orbital, v. 1, n. 1, p. 75-100, 2009. 

 

FARIAS, M. J. S.  Adsorção e oxidação eletrocatalítica de monóxido de carbono em 

superfícies de platina atomicamente bem-orientadas. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Química de São Carlos – Universidade de São Paulo. 145 p. São Paulo, 2011. 

 

FERNANDES, V. C.; CUNHA, E. F.; BONIFÁCIO, R. N.; MAURO, A. D.; DOUBEK, G.; 

SANTIAGO, E. S.; LINARDI, M. Desenvolvimento de tecnologia para confecção de 

eletrodos e conjuntos MEA por impressão à tela para aplicação em módulos de potência 

de células PEMFC. Química Nova, v.35, p. 775-779, 2012. 

GILMAN, S. The mechanism of electrochemical oxidation of  carbon monoxide and 

methaol on platinum. II The “Reactant-pair“ Mechanism for eletrocchemical oxidation 

of carbon monoxide and methanol. Journal of Physical Chemistry, v. 68, n. 1, p. 70-80, 1964. 

 

GOMES, L. Q. Caracterização de uma monocélula combustível do Tipo PEMFC. 

Monografia – Departamento de Engenharia do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – 

Universidade Federal de Viçosa. 56 p. Minas Gerais, 2013. 

 

GONZALEZ, E.R. Eletrocatálise e Poluição Ambiental. Química Nova. n. 23, p. 262-266, 

2000. 

 

GRANJA, D. S. S. Estudo da eletro-oxidação de etanol sobre catalisadores de Pt/C, PtIr/C, 

PtW/C, PtSn/C e PtIrSn/C preparados pelo método de redução por álcool. Dissertação 



35 
 

(Mestrado) – Universidade Federal do Maranhão – Programa de Pós Graduação em Química. 

59p. 2013 

 

JUAN, MA.; HANJUN SUN.; FU SU.; YU CHEN.; YAWEN TANG.; TIANHONG LU.; 

JUNWEI ZHENG. Ethanol eletrooxidation on carbon-supported Pt nanoparticles catalyst 

prepared using complexing self-reduction method.  International Journal of hydrogen 

energy, v. 36, n. 12,  p. 7265-7274, 2011. 

 

LAMY, C.; BELGSIR, E. M.; LÉGER, J-M. Electrocatalytic oxidation of aliphatic alcohols: 

Application to the direct alcohol fuel cell (DAFC). Journal of Applied Electrochemistry, v. 

31, n. 7, p. 799-809, 2001. 

 

LAMY,C.; LIMA, A.; LERHUN, V.; DELIME, F.; COUTANCEOU,C.; LÉGER, J.M. Recent 

advances in the development of direct alcohol fuel cell (DAFC). Journal Power of Sources, 

v.105, p. 283-296, 2002. 

 

LAMY, C.; ROUSSEAU, S.; BELGSIR, E.M.; COUTANCEAU, C.; LÉGER, J.-M. Recent 

progress in the direct ethanol fuel cell: development of new platinum–tin electrocatalysts. 

Electrochimica Acta, v. 49, n. 22-23, p. 3901-3908, 2004. 

 

LAMY, C.; VIGIER, F.; COUTANCEAU, C.; HAHN, F.; BELGSIR, E.M. On the 

mechanism of ethanol electro-oxidation on Pt and PtSn catalysts: electrochemical and in 

situ IR reflectance spectroscopy studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 563, p. 

81-89, 2004. 

 

LEBEDEVA, N. P.; JANSSEN, G. J. M. On the preparation and stability of bimetallic 

PtMo/C anodes for proton-exchange membrane fuel cells. Electrochimica Acta, v. 51, p. 29-

40, 2005. 

 

LINARDI, M; WENDT, H.; GÖTZ, M. Tecnologia de células a combustível. Química Nova. 

v. 23, p. 538-546, 2000. 

MUKERJEE, S.; URIAN, R. C. Bifunctionality in Pt alloy nanocluster electrocatalysts for 

enhanced methanol oxidation and CO tolerance in PEM fuel cells: electrochemical and in 

situ synchrotron spectroscopy. Electrochimica Acta, v. 47, n. 19, p. 3219-3231, 2002. 

 

NAKAGAWA, N.; KANEDA, Y.; WAGATSUMA, M.; TSUJIGUCHI, T.Product 

distribuition and the reaction kinetics at the anode of Direct etanol fuel cell with Pt/C, 

PtRu/C and PtRuRh/C. Journal of Power Sources, v. 199, p. 103-109, 2012.  

 

OLIVEIRA NETO, A.; LINARDI, M.; SPINACÉ, E.V. Electro-oxidation of ethyleneglycol 

on PtSn/C and PtSnNi/C electrocatalysts. Ionics. v. 12, p. 309-313. 2006. 

 



36 
 

ROJAS, S.; HERRANZ, T.; GARCÍA, S.; MARTÍNEZ-HUERTA, M.V.; PENÃ, M.A.; 

FIERRO, J.L.G.; SOMODI, F.; BORBÁTH, I.; MAJRIK, K.; TOMPOS, A. Electrooxidation 

of CO and methanol on well-characterized carbon supported PtxSn electrodes. Effect of 

crystal structure. International Journal of Hydrogen Energy, v. 37, n. 8,  p. 7109-7118, 2012. 

 

SARON, C. Mudanças climáticas globais e o desenvolvimento da tecnologia de células a 

combustível. Revista Eletrônica de Materiais e Processos. v. 2,  p.16-28. 2007. 

 

SEBASTIAN, K et al. Characterization of SLCO5A1/OATPS5, a solute carrier transport 

protein with non-classical function. Journal, Plos, v. 8, (12): e83257, 2013. 

 

SOUZA, J. P. I.; QUEIROZ, L.; BERGAMASKI, K.; GONZALES, E. R.; NART, C.; 

SPINACÉ, E. V.; LINARDI, M.; NETO, A. O. Electro-Oxidation of Ethanol on Pt, Rh and 

PtRh Electrodes. A Study Using DEMS and in-Situ FTIR Techniques. Journal of Physical 

Chemistry B, v. 106, p. 9825-9830, 2002. 

 

SOUZA, V. Contribuição para o projeto básico de uma célula de combustível de eletrólito 

polimérico. UNICAMP, Campinas, SP, 2002. 

 

SPINACÉ, E.V.; NETO, A.O.; FRANCO, E.G.; LINARDI, M. Métodos de preparação de 

nanopartículas metálicas suportadas em carbono de alta área superficial, como 

eletrocatalisadores em células a combustível com membrana trocadora de prótons. 

Química Nova. v. 27, p. 648-654. 2004. 

 

SHUBINA, T, E.; KOPER, M, TM. Quantum-chemical calculations of CO and OH 

interacting with bimetallic surfaces. Electrochimica Acta, v. 47, n. 22-23, p. 3621-3628, 

2002. 

 

TAYAL, J.; RAWAT, B.; BASU, S. Bi-metallic and tri-metallic PtSn/C, PtIr/C, PtIrSn/C 

catalysts for electro-oxidaion of etanol in direct etanol fuel cells. International Journal Of 

Hydrogen energy, v. 36, p 14884-14897, 2011. 

 

TICIANELLI, E. A.; CAMARA, G. A.; SANTOS, L. G. R. A. Eletrocatálise das reações de 

oxidação de hidrogênio e de redução de oxigênio. Química Nova, v. 28, p. 664-669, 2005. 

 

TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Células a combustível: uma alternativa 

promissora para a geração de eletricidade. Química Nova, v. 12, p. 268-271, 1989. 

TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Eletroquímica: Princípios e Aplicações. 2 ed. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, p. 165-167, 2005. 

VIDAKOVI´C, T.; CHRISTOV, M.; SUNDMACHER, K. The use of CO stripping for in 

situ fuel cell catalyst characterization. v. 52, n. 18,  p. 5606-5613, 2007. 



37 
 

 

VILLULLAS, H. M.; TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Células a combustível: 

energia limpa a partir de fontes renováveis. Química Nova na Escola, n. 15, p. 28-34, 2002. 

 

WANG, G.; SUN, G; ZHOU, Z.; LIU, Q,; WANG, S.; GUO, S.; YANG, Q. Recent progress 

in direct etanol próton Exchange membrane fuel cells. Eletrochemistry Solid. State Lett. v. 

8, p 12-16, 2005 

 

WANG, L.; BEVILACQUA, M.; CHEN, Y.X.; FILIPPI, J.; INNOCENTI, M.; LAVACCHI, 

A.; MARCHIONNI, A.; MILLER, H.; VIZZA, F. Enhanced electro-oxidation of alcohols at 

electrochemically treated polycrystalline palladium surface. Journal of Power Sources, v. 

242, p. 872-876, 2013. 

 

WENDT, H.; SPINACÉ, E, V.; OLIVEIRA, N, A.; LINALD, M. Electrocatalyses and 

electrocatalysts for low temperature fuel cells: fundamental states of the art, ressearch. 

Química nova. v. 28, n. 16, p 1066-1075, 2005. 

ZHENG, J. N.; LI, S. S.; CHEN, F. Y.; BAO, N.; WANG, A. J.; CHEN, J. R.; FENG, J. J. 

“Facile synthesis of platinum-ruthenium nanodendrites supported on reduced graphene 

oxide with enhanced electrocatalytic properties”. Journal of Power Sources, v. 266, p. 259-

267, 2014. 

 

ZHOU, W.J.; CANÇÃO, SQ.; LI, W.Z.; SUN, G.Q.; XIN, Q. Pt based anode catalysts for 

direct ethanol fuel cells. Applied Catalysis B: Environmental, v. 46, n. 2, p. 273–285, 2003. 

 

ZHOU, W.J.; SONG, SQ.; ZHOU, Z.H.; LI, W.Z.; SUN, G.Q.; XIN, Q. Direct ethanol fuel 

cells based on PtSn anodes: the effect of Sn content on the fuel cell performance. Journal 

of Power Sources, v. 140, n. 1,  p. 50–58, 2005. 

 

ZIGNANI, S.C. et al. Enhacing etanol oxidation prepared by reduction with diferent 

formic acid concentrations. Electrochim Act, 2016. 


