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RESUMO 

Nanopartículas de platina com morfologia cúbica e orientação preferencial (100) 

suportadas em carbono, Pt/C (100), foram sintetizadas pelo método de redução de álcool, 

utilizando KBr como agente direcionador de forma. Adicionalmente, nanopartículas 

policristalinas suportadas em carbono, Pt/C, também foram sintetizadas. Os materiais 

foram aplicados como catalisadores frente a reação de eletro-oxidação de metanol em 

meio alcalino. Ademais, o efeito da adição de estanho à Pt (100) e Pt (produzindo 

PtSnO2/C (100) e PtSnO2/C, respectivamente) também foi estudado. A atividade 

catalítica dos materiais frente ao processo em questão foi investigada por meio de 

experimentos de voltametria cíclica e cronoamperometria. Análises realizadas por 

microscopia eletrônica de transmissão em modo varredura (STEM) possibilitaram obter 

imagens de campo escuro anular em alto ângulo (HAADF), as quais, mostraram 

nanopartículas cúbicas de platina, nos materiais sintetizados na presença de KBr, assim 

como o SnO2 dispersas sobre o material de carbono utilizado como suporte e em torno 

das nanopartículas de Pt. Nos padrões de difração de raios-x foram observados picos 

associados ao SnO2 cassiterita e picos atribuídos a platina referente a estrutura cúbica de 

face centrada. Os experimentos de voltametria cíclica mostraram que a densidade de 

corrente de pico frente ao processo de letro-oxidação do metanol obtido com o material 

Pt/C (100) foi cerca de 2,4, 2,1 e 1,1 vezes maior do que com Pt/C, PtSnO2/C e PtSnO2/C 

(100), respectivamente. A mesma tendência foi observada nos experimentos de 

cronoamperometria. A maior atividade catalítica da Pt(100) pode ser relacionada a 

cobertura das espécies hidroxil nesse domínio. O SnO2 aumenta a atividade catalítica da 

platina policristalina, provavelmente devido ao aumento de espécies hidroxil adsorvido 

providos pelo mesmo. Todavia, a presença de SnO2 junto a Pt (100) resultou em um 

decréscimo na atividade catalítica frente a eletro-oxidação do metanol. Esse fato pode 

estar relacionado ao excesso de hidroxil presente superfície do catalisador, o que poderia 

dificultar a adsorção de metanol na mesma, ou à cobertura da superfície de platina 

relacionada ao plano (100) pelo estanho. 

 

Palavras-chave: morfologia cúbica, nanopartículas de Pt(100) preferencial, estanho e 

platina, reação de eletro-oxidação do metanol em meio alcalino. 
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ABSTRACT  

Platinum nanoparticles with cubic-like shape and (100) preferential orientation supported 

on carbon, Pt/C (100), were synthesized by the alcohol-reduction process using KBr as a 

shape directing agent. Polycrystalline platinum nanoparticles supported on carbon, Pt/C, 

were also synthesized. The materials were used as catalysts towards methanol electro-

oxidation in alkaline media. Additionally, the effect of tin addition to Pt (100) and Pt 

(producing PtSnO2/C (100) and PtSnO2/C, respectively) was also studied. The catalytic 

activity of the materials to the related process was investigated by cyclic voltammetry and 

chronoamperometry. High-angle annular dark-field scanning transmission electron 

microscopy analysis (HAADF-STEM) showed cubic platinum nanoparticles on the 

materials synthesized using KBr, as well SnO2 dispersed onto carbon support material 

and surrounding the Pt nanoparticles. In the X-ray diffraction pattern, it is possible to see 

peaks of SnO2 cassiterite and peaks attributed to the face-centered cubic structure of Pt. 

The cyclic voltammetry experiments show that the peak current density from methanol 

oxidation reaction on Pt/C (100) is about 2.4, 2.1 and 1.1 times higher than on Pt/C, 

PtSnO2/C and PtSnO2/C (100), respectively. The same trend was observed in 

chronoamperometry experiments. The higher catalytic activity of Pt (100) might be 

related to the hydroxyl species coverage on (100) plane. The SnO2 increases the catalytic 

activity on polycrystalline platinum, probably due to the adsorbed hydroxyl species 

provided by it. In odder hand, for Pt(100) the presence of  SnO2 results in a decrease of 

the catalytic activity towards methanol electro-oxidation reaction. This fact might be 

related to an excess of adsorbed hydroxyl on the catalyst surface could difficult the 

methanol access to the active sites or tin coverage on (100) facets which could difficult 

the methanol adsorption. 

Keywords: cubic morphology, Pt(100) preferential nanoparticles, tin and platinum, 

methanol electro-oxidation reaction in alkaline media. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Cenário Energético  

 O desenvolvimento econômico e tecnológico dos países está intimamente ligado 

ao consumo de energia (NASCIMENTO et al., 2012). De acordo com os dados da 

Agência Internacional de Energia (IEA), a demanda de energia global vai aumentar em 

28% em 2040, em comparação a 2017 (World Energy Outlook, 2019; ALANNE et al., 

2019).  

 Nesse contexto, a projeção de demanda por energia elétrica também aumentará 

nos próximos anos, de acordo com as projeções (Figura 1).  

Figura 1 - Projeção de demanda por eletricidade de acordo com combustível 2018 a 2040. Adaptado de 

World Energy Outlook, 2019. 

 

 Como pode ser observado na Figura 1, grande parte dos combustíveis utilizados 

para a produção de energia elétrica mundial são fósseis, sendo eles: carvão, gás natural e 

petróleo. Entretanto, as reservas desse tipo de energia são passíveis a serem exauridas, 

não sendo renováveis (VURAL, 2020), podendo não atender as crescentes demandas 

energéticas futuras, como consequência, gerar tensões econômicas e sociais 

(WILBERFORCE et al., 2016).  
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 Além disso, o uso de fontes fósseis gera problemas ambientais e climáticos, por 

exemplo, o efeito estufa, decorrente da emissão de poluentes, como CO2 

(GOLDEMBERG et al., 2007; WILBERFORCE et al., 2016). De acordo com Meunier 

et al. (2020), mais de 42% das emissões de CO2 por fontes antropogênicas são atribuídas 

à combustão de combustíveis fósseis utilizados para geração de energia elétrica e calor.  

Despertou-se, então, a necessidade de um desenvolvimento sustentável de 

energias renováveis, que atendam às demandas energéticas, levando em consideração as 

questões ambientais, tecnológicas, políticas e sociais (NASCIMENTO et al., 2012).  

É nesse cenário de busca de energias mais limpas, que estão sendo desenvolvidos 

sistemas de geração de energia alternativos, como microturbinas (WEIβ et al., 2019), 

células fotovoltaicas (OGBONNAYA et al., 2020), turbinas eólicas (ZUO et al., 2020), 

células a combustível (WANG; JIANG, 2017), entre outras.  

           Como é possível observar na Figura 1, o uso da categoria “outras fontes” de 

geração de energia elétrica em 2018 foi pequeno comparado ao uso de combustíveis 

fósseis. Em 2040, a projeção da IEA é que haja um ligeiro aumento, o que indica que esse 

tipo de geração de energia tem grande potencial para expandir. Adicionalmente, o 

aumento de demanda por essas fontes de energia alternativas poderia diminuir a demanda 

por combustíveis fósseis.    

As células a combustível são um exemplo de fontes de energia elétrica alternativo, 

categorizado em “outras fontes” de energia presentes no gráfico, e se destacam por 

apresentarem alta eficiência, alta potência e baixa (ou zero) emissão de poluentes, além 

de instalação rápida, em comparação a outros geradores de energia.  (KIRUBAKARAN 

et al., 2009).  

1.2 Funcionamento Das Células A Combustível  

 

O princípio de funcionamento das células a combustível (CaC) é transformar 

energia química em energia elétrica e calor. Nesses dispositivos, há dois eletrodos, o 

cátodo e o ânodo. No ânodo, ocorre a reação de oxidação do combustível e no cátodo, a 

de redução da espécie oxidante, normalmente oxigênio presente no ar. Esses eletrodos 

são separados por uma membrana trocadora de íons, não condutora de elétrons. Dessa 

forma, a corrente elétrica é produzida pela semireação de oxidação, os elétrons oriundos 
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desse processo são conduzidos por um circuito externo até o oxidante, fechando o sistema 

(CORALLI et al., 2019; KIRUBAKARAN et al., 2009).  

As células a combustível são classificadas de acordo com a sua temperatura de 

funcionamento e natureza do eletrólito utilizado. Sob condições de temperaturas mais 

baixas, até 160 °C, há três principais classificações de células: as células a combustível 

de membrana trocadora de prótons (Proton Exchange Membrane Fuel Cells – PEMFC); 

células a combustível alcalinas (Alkaline Fuel Cells – AFC); células a combustível de 

ácido fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cells - PAFC). Sob altas temperaturas, acima de 

160 °C, há duas principais classificações: células a combustível de carbonato fundido 

(Molten Carbonate Fuel Cells - MCFC), e células a combustível de óxido sólido (Solid 

Oxide Fuel Cells - SOFC) (APPLEBY, 1996; WANG; JIANG, 2017). A Figura 2 exibe 

um esquema de funcionamento de cada tipo de célula nas respectivas temperaturas. 

Figura 2- Funcionamento dos diferentes tipos de célula a combustível. Adaptado de WANG; JIANG, 

2017. 

 

  Dentre os principais tipos de CaC, as PEMFC se destacam por apresentarem alta 

potência e eficiência, fácil manuseio, além de rápido acionamento, o que a torna 

promissora para automóveis (KIRUBAKARAN et al., 2009; WANG; JIANG, 2017).   

 As células a combustível de membrana trocadora de prótons utilizam uma 

membrana polimérica e seu combustível mais comum é o hidrogênio. Elas são compostas 
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por um conjunto de eletrodo-membrana-eletrodo (MEA), como pode ser observado na 

Figura 3. O funcionamento desse sistema se dá pelo bombeamento de hidrogênio até o 

ânodo e oxigênio até o cátodo. O H2 é oxidado no ânodo, formando prótons e elétrons. 

Os prótons migram através da membrana e os elétrons, por meio do circuito externo. Por 

fim, o O2 é reduzido, formando a água (WANG et al., 2011). 

Figura 3- Esquema de funcionamento de uma célula a combustível que utiliza membrana do tipo PEM. 

Adaptado de WANG et al., 2011. 

 

 

 As semi-reações e reação global que ocorrem nos eletrodos estão dispostas nas 

reações 1, 2 e 3 (KIRUBAKARAN et al., 2009; YU et al., 2016).   

 Semi-reação do ânodo: 

                                  H2 → 2 H+ + 2e-                        E0= 0,000 V                     (1) 

 Semi-reação do cátodo: 

½ O2 + 2H+ + 2e- 
→  H2O                 E0= 1,23 V                     (2) 

 



5 

 

A reação global é:  

           H2 + ½ O2  →  H2O                     E0= 1,23 V                     (3) 

  O valor teórico para a diferença de potencial de uma célula individual é de E0= 

1,23 V (YU et al., 2016). Porém, para aumentar a tensão, as células individuais podem 

ser empilhadas e colocadas em série, em um arranjo chamado stack (Figura 4) (CORALLI 

et al., 2019).  

Figura 4- Arranjo stack de várias células a combustível. Adaptado de CORALLI et al., 2019. 

 

 A membrana polimérica utilizada nesse tipo de célula normalmente é a Náfion, 

que tem várias funções no funcionamento das mesmas, como separar os gases que 

alimentam a célula, fazem isolamento dos elétrons e também fazem a condução dos 

prótons na célula (WANG et al., 2020). Entretanto,  as membranas poliméricas trocadoras 

de prótons apresenta problemas com corrosão devido o meio ácido e alto custo agregado 

(SAEBEA et al., 2019).  

 Como uma alternativa, tem-se as células a combustível com membrana trocadora 

de ânions (AEMFC – do inglês “Anion exchange membrane fuel cell”), que tem menores 

problemas com corrosão, devido à natureza alcalina e reação de redução do oxigênio com 

cinética mais rápida (ANDÚJAR; SEGURA, 2009; ANTOLINI; GONZALEZ, 2010;  

VIJAYAKUMAR; NAM, 2019). Segundo Prakash e seu grupo (2011), o desempenho 
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das células desse tipo é comparada às células a combustível que utilizam Náfion como 

membrana trocadora de prótons, nas mesmas condições. 

 O funcionamento de uma CaC com membrana trocadora de ânions (AEM) é 

semelhante à de PEMFC, sendo que a membrana é permeável a ânions e não prótons. 

Com isso, o OH- é direcionado do catodo para o ânodo através da membrana, ao contrário 

do H+ nas PEM, que é direcionado do ânodo para o cátodo (PAN et al., 2018; 

VIJAYAKUMAR; NAM, 2019). Essas células, assim como as PEMFC, são compostas 

por um conjunto de eletrodo-membrana-eletrodo. O funcionamento desse sistema está 

esquematizado na Figura 5 e se dá pelo fluxo de um combustível (hidrogênio) até o ânodo 

e oxigênio (contido no ar) até o cátodo. No ânodo ocorre a reação de oxidação do H2, 

gerando elétrons, que serão transportados através do circuito externo até o cátodo, e 

também a formação água. O O2, então, é reduzido, formando OH-, o qual é transportado 

até o ânodo através da membrana polimérica (PAN et al., 2018).  

Figura 5- Esquema de funcionamento de uma célula a combustível que utiliza membrana do tipo AEM. 

Adaptado de PAN et al., 2018. 

 

As  semi-reações e reação global que ocorrem nos eletrodos estão dispostas nas 

reações 4, 5 e 6 (MERLE et al., 2011; PAN et al., 2018; VIJAYAKUMAR; NAM, 2019). 
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Semi-reação do ânodo: 

H2 + 2 OH- → 2 H2O + 2e-                       E0= -0,83 V                          (4) 

Semi-reação do cátodo: 

½ O2 + H2O + 2e- →  2 OH-                      E0= 0,40 V                           (5) 

A reação global é: 

H2 + ½ O2  → H2O                              E0= 1,23 V                           (6) 

 O valor teórico para a diferença de potencial dessa célula é de 1,23 V. Deve-se 

observar que o valor téorico não é obtido experimentalmente devido a perdas 

irreversíveis, como processos de transporte de massa e resistência ôhmica (PAN et al., 

2018).   

As membranas poliméricas utilizadas nesse tipo de célula são compostas, 

usualmente, por grupos catiônicos ligados a um esqueleto de polímeros 

(VIJAYAKUMAR; NAM, 2019).  Um  modelo comercialmente disponível é a membrana 

A201 da Tokuyama, formada por íons de amônio quaternários ligados lateralmente a um 

esqueleto de hidrocarbonetos, que podem ser observados na Figura 6 (DUAN et al., 2013; 

HIGA et al., 2020).    

A membrana é composta por uma região hidrofílica (região dos íons de amônio) 

e uma região hidrofóbica (região dos hidrocarbonetos). A água presente na célula interage 

com os íons de amônio, levando a um inchaço dos domínios hidrofílicos cercados pelo 

esqueleto polimérico de hidrocarbonetos hidrofóbicos. Esse efeito faz com que a 

membrana aumente suas dimensões quando usada (DUAN et al., 2013). Duan et al. 

(2013) conduziram testes para verificar a estabilidade da membrana A201 no equilíbrio 

água-vapor a 50 e 80 °C e concluíram que a AEM tem maior estabilidade dimensional 

que as membranas constituídas por Náfion.  
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Figura 6- Esquema da estrutura química que compõe uma membrana trocadora de ânions. Adaptado de 

DUAN et al., 2013.  

 

1.3 Combustíveis Utilizados nas Células a Combustível com Membrana de Troca 

Aniônica.  

 

 O hidrogênio é o combustível mais utilizado para esse tipo de sistema, tendo alta 

densidade de energia gravimétrica (32,7 kW h kg-1) (KAKATI et al., 2014). Contudo, 

esse combustível tem algumas desvantanges, por ser um gás inflamável, sua estocagem é 

complicada e seu custo de produção é alto (GUPTA; PRAMANIK, 2019).  

O hidrogênio utilizado nas CaC pode ser obtido, principalmente, através de duas 

maneiras: eletrólise da água ou pela reforma de hidrocarbonetos. A eletrólise da água gera 

H2 de alta pureza, além de ser um processo de fonte renovável, todavia, tal processo 

apresenta elevado custo. Já a reforma de hidrocarbonetos, um processo não renovável, 

gera H2 com impurezas como CO, que envenena o catalisador utilizado no ânodo das 

AEMFC. Assim, para ser utilizado nas CaC, é necessário purificar esse gás através de 

reforma externa a célula, o que também gera mais custos a sua aplicação (HOSSEINI; 

WAHID, 2016; VARGAS et al.).  

Uma alternativa ao hidrogênio, é utilizar álcoois de baixo peso molecular 

diretamente na célula. Esses álcoois apresentam uma densidade de energia líquida (5–7,5 

kW h L-1) um pouco menores que a gasolina (9,5 kW h L-1), mas bem maiores que a do 

hidrogênio (1,6 kW h L-1) (OZOEMENA, 2016). Além de serem mais fácilmente 

estocados e transportados do que combustíveis gasosos (ANTOLINI; GONZALEZ, 

2010; MATSUOKA et al., 2005). 

 O metanol se destaca entre os alcoóis por ser uma molécula pequena e simples, 

sua estrutura apresenta apenas um carbono e sua eletro-oxidação é mais favorável que o 

etanol, pois apresenta uma facilidade maior da ativação da ligação C-H que no etanol, 
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adicionalmente, sua oxidação completa à CO2 ocorre mais facilmente pois não requer a 

quebra da ligação C-C do etanol, o que é apontando como algo difícil em baixas 

temperaturas (BARANOVA et al., 2011; LADEWIG et al., 2014; OZOEMENA, 2016).  

 As células a combustível a metanol direto (DMFC – do inglês “direct methanol 

fuel cells”) têm aplicações em sistemas portáteis, como celulares, câmeras e notebooks, 

de 1 W a 1 Kw (KIRUBAKARAN et al., 2009; MANSOR et al., 2019; PATIL et al., 

2004). Também podem ser aplicados em sistemas estacionários (GENCOGLU; URAL, 

2009; WILBERFORCE et al., 2016) e de transporte (GOOR et al., 2019; MCNICOL et 

al.,  1999). Ainda nesse cenário, houve a comercialização de uma célula portátil chamada 

Dynario pela empresa Toshiba em meados de 2010. Outra empresa que também 

comercializou DMFCs foi a Smart Fuel Cells Co., em sistemas portáveis de 15 W e semi-

portáveis de 250 W. (ZHAO et al., 2011).  

As células a combustível a metanol direto do tipo PEMFC apresentam alguns 

problemas, como a lenta cinética de oxidação do metanol no ânodo, além do efeito de 

crossover, que é a passagem de  moléculas de metanol do ânodo para o cátodo através das 

membrana condutora de prótons, o que diminui a eficiência desse sistema (GONG et al., 

2018; HIGA et al., 2020; KIRUBAKARAN et al., 2009; LIU et al., 2006).  

Já as células a combustível a metanol direto alcalinas (DMAFC – do inglês “direct 

methanol alkaline fuel cells”), que utilizam membrana trocadora de ânions, apresentam 

um efeito de crossover diminuído em relação às que usam membrana trocadora de 

prótons, pois o íons migram na direção contrária do mesmo, do cátodo para o ânodo 

(ANTOLINI; GONZALEZ, 2010). A cinética de reação de oxidação do metanol aumenta 

em meio básico, pois a reação de desprotonação do metanol é favorecida. Ademais, o 

efeito de envenenamento por CO no catalisador é menos acentuado nas células que 

operam utilizando membranas trocadoras de ânions em comparação as células de 

membrana trocadora de prótons (MANSOR et al., 2019).   

O funcionamento de uma DMAFC é muito parecido com o de uma célula a 

combustível que funciona com H2/O2, sendo que a oxidação do metanol gera CO2 e água. 

Nesse sistema (Figura 7), o fluxo de metanol vai até o ânodo e o de oxigênio contido no 

ar, até o cátodo. O metanol é oxidado no ânodo, gerando elétrons, que vão ser conduzidos 

para o cátodo por meio do circuito externo. O O2 é reduzido, gerando OH- e essa hidroxila 

é transportada para o ânodo, onde será utilizada na reação de oxidação do metanol.  
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Figura 7- Esquema de funcionamento de uma célula a combustível alcalina a metanol direto. Adaptado de 

YU; SCOTT, 2004. 

 

As semi-reações e equação global que regem o funcionamento dessa célula estão 

dispostas nas reações 7, 8 e 9 (CAO et al., 2003;  YU; SCOTT, 2004). 

Semi-reação para o ânodo:  

CH3OH + 6 OH−→ CO2 + 5 H2O + 6e−                   E0= -0,81 V                           (7) 

Semi-reação para o cátodo: 

3/2 O2 + 3 H2O → 6OH−                               E0= 0,402 V                           (8) 

Reação global:  

CH3OH + 3/2 O2  → CO2 + 2 H2O                           E0= 1,21 V                             (9) 

O metanol é líquido e incolor em condições ambientes e tem grande importância 

para a indústria química, pois é usado como precursor de diversas moléculas, como ácido 
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acético, dimetiléter, formaldeído, além de ser usado em produtos como solventes, tintas, 

adesivos, espumas, etc. (MEUNIER et al., 2020; PIROLA et al., 2018).  

 O método mais consolidado de produção de metanol é a reforma de 

hidrocarbonetos para gerar o gás de síntese, que pode ser usado como precursor do 

metanol em um processo catalítico (IM-ORB; ARPORNWICHANOP, 2020). Entretanto, 

outros métodos a partir de fontes mais limpas e renovavéis têm sido estudados para 

futuras aplicações.  

Diversos estudos (ABDELAZIZ et al., 2017; BELLOTTI et al., 2017; PÉREZ-

FORTES et al., 2016) mostram uma viabilidade de produção de metanol a partir da 

captura de CO2 de processos industriais. Meunier et al. (2020) reportaram um sistema de 

integração de produção e purificação do metanol a partir de CO2 capturado, produzido 

por uma indústria de cimento.  

 Outra linha de pesquisa que estuda a produção de metanol produz o mesmo a partir 

de biomassa (BAI et al., 2018; IM-ORB; ARPORNWICHANOP, 2020; PIROLA et al., 

2018). O biometanol produzido por esse método é sustentável e ecológicamente limpo, 

pois não afeta a quantidade de CO2 da atmosfera. Bai e seus colaboradores (2018)  

propuseram um processo de síntese do metanol utilizando energia solar para converter a 

biomassa em gás de síntese, o qual é convertido em metanol por hidrogenação.   

1.4 Catalisadores para Células a Combustível de Metanol Direto 

 

A fim de favorecer a reação de oxidação do metanol em meio alcalino, podem ser 

utilizados catalisadores compostos por metais nobres e não nobres (LIU et al., 2006). Para 

tal aplicação, os materiais precisam apresentar boa estabilidade e atividade catalítica 

frente a reação de eletro-oxidação do metanol (ZHAO et al., 2011).  

Nesse contexto, há estudos relacionados a aplicação de metais como platina 

(FENG et al., 2019; JIANG; AULICH, 2012;  MEHDIPOUR et al., 2016; XU et al., 

2007), paládio (CHOWDHURY et al., 2016; SOLEIMANI-LASHKENARI et al., 2018; 

YANG et al., 2019), cobre (CHEN et al., 2018), níquel (TEHRANI; AB GHANI, 2009) 

e até ouro (BHAVANI et al., 2019). Entretanto, os materiais a base de platina apresentam 

maior atividade catalítica para a reação de oxidação do metanol (MANSOR et al., 2019).  

O mecanismo de oxidação de metanol em meio básico em platina envolve, 

primeiramente, a adsorção de OH- do meio (eq. 10) e metanol (eq. 11) nos sítios da 
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platina. Então, ocorrem suscessivas reações de desidrogenação do metanol (eq. 12, 13 e 

14). O intermediário reativo formado na eq. 14, CHOads, é o ponto chave desse 

mecanismo. Tal espécie (CHOads) pode ser oxidada a CO (eq.15a), levando ao 

envenenamento do catalisador; oxidada diretamente a carbonato (eq.15b) ou gerando o 

COOHads (eq.15c), que depois pode ser oxidado à carbonato (17b). A espécie considerada 

veneno catalítico, COads, também pode ser oxidada a carbonato diretamente (eq.16a) ou 

oxidada através da reação 16b seguida da reação 17b (BEDEN et al., 1992).  

 

Pt + OH−→Pt-(OH)ads + e−                                                 (10) 

Pt + (CH3OH)sol→Pt-(CH3OH)ads                                            (11) 

Pt-(CH3OH)ads + OH−→Pt-(CH3O)ads + H2O + e−                            (12) 

Pt-(CH3O)ads + OH−→Pt-(CH2O)ads + H2O + e−                              (13) 

Pt-(CH2O)ads + OH−→Pt-(CHO)ads + H2O + e−                               (14) 

Pt-(CHO)ads + OH−→Pt-(CO)ads + H2O + e−                                 (15a) 

Pt-(CHO)ads + Pt-(OH)ads + 4OH−→2Pt + CO3
2- + 3H2O + 2e−                 (15b) 

Pt-(CHO)ads + Pt-(OH)ads + OH−→Pt + Pt-(COOH)ads + H2O + e−                (15c) 

Pt-(CO)ads + Pt-(OH)ads + 3OH−→2Pt + CO3
2- + 2H2O + e−                       (16a) 

Pt-(CO)ads + Pt-(OH)ads ⇌ Pt + Pt-(COOH)ads                                (16b) 

Pt-(COOH)ads + OH−→Pt-(OH)ads + HCOO−                                  (17a) 

Pt-(COOH)ads + Pt-(OH)ads + 3OH−→2Pt + CO3
2-  + 2H2O                       (17b) 

 

Todavia, o eletrocatalisador de platina apresenta problemas com envenamento 

pela formação dos intermediários COads e CHOads, que adsorvem fortemente nos sítios da 

Pt no decorrer da reação de oxidação, bloqueando os sítios, e impedindo que a reação de 

eletro-oxidação de metanol continue se processando e, como consequência, a corrente 

elétrica obtida no processo diminui até ser nula (MAZLOUM-ARDAKANI et al., 2018; 

SWITZER et al., 2009).  

A fim de diminuir esse efeito de envenenamento na reação de oxidação do 

metanol, pode-se fazer uso de catalisadores a base de materiais bimetálicos como PtRu, 

(HU et al., 2015; TRIPKOVIĆ et al., 2002 , PtNi  (GAO et al., 2019; YU et al., 2019), 

PdPt (DE LA CRUZ-CRUZ et al., 2020) e PtSn (CHEN et al., 2019; SWITZER et al., 

2009), em todos os casos, maior atividade catalítica é obtida com os catalisadores 
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bimetalicos. Adicionamente, o meio básico favorece o uso de metais não nobres em 

combinação com a platina, pois é menos agressiva a corrosão desses elementos 

(ANTOLINI; GONZALEZ, 2010; MANSOR et al., 2019).  

Os catalisadores de PtSn apresentam uma boa atividade catalítica para a reação de 

oxidação do metanol em meio básico devido ao mecanismo bifuncional. Nesse 

mecanismo, o SnO2 oferece espécies oxigenadas, que podem promover a remoção das 

espécies que adsorvem fortemente os sítios de Pt, por meio do processo de oxidação 

(CHEN et al., 2019; SWITZER et al., 2009).  

A fim de melhorar a atividade catalítica dos eletrocatalisadores baseados em 

platina, então, podem ser sintetizados materiais com morfologia complexas ou multi-

composições, como PtSn, pois assim apresentam uma melhora na sua atividade frente a 

oxidação de moléculas pequenas em comparação a dos materiais comerciais de platina 

nas células a combustível (GUO; WANG, 2011).  

Sendo assim, a fim de diminuir o efeito do envenamento dos sítios de Pt, podem 

ser sintetizados nanomateriais com morfologia controlada visando obter orientação 

preferencial, pois a oxidação de metanol em meio alcalino é sensível a orientação da 

superfícies da platina (TRIPKOVIĆ et al., 1996; TRIPKOVIĆ et al.,1998a; TRIPKOVIĆ 

et al.,1998b).  

Um estudo espectrocópico na superfície de platina observou que os domínios de 

Pt(100) em monocristal são mais ativos para a adsorção de OH- (UENO et al., 2017). 

Como já apresentado anteriormente, a eletro-oxidação do metanol em meio básico 

depende diretamente de (OH)ads na superfície de platina. Sendo assim, há um indício de 

que nanopartículas preferencialmente orientadas com sítios de Pt(100) podem ter maior 

atividade frente a oxidação desse combustível.  

Antoniassi et al. (2017a), em seu estudo, sintetizaram nanopartículas de platina 

com morfologia preferencialmente cúbica, que possuem preferencialmente planos de 

simetria (100) em sua superfície. Esses materiais oxidam a espécie COads em menores 

potenciais comparados a platina policristalina. Os autores atribuíram esse efeito a 

orientação (100) preferencialmente exposta e aos defeitos cristalinos da estrutura do 

material Pt(100). Contudo, a síntese de nanopartículas com morfologia controlada não é 

algo trivial. Uma das estratégias é a utilização de surfactantes, tais como 

polivinilpirrolidona e brometo de cetiltrimetilamônio ( DU et al., 2019;  WU et al., 2019). 

Esses reagentes possibilitam obter partículas de platina com morfologia cúbica. Contudo, 
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adsorvem fortemente na superfície das nanopartículas, o que faz com que a atividade 

catalítica do mesmo seja diminuída (KRIER  et al., 2012; MONZÓ et al., 2012; NARESH 

et al., 2013). Assim, para retirar esses compostos, são necessários várias etapas de pós-

síntese (KRIER  et al., 2012; MONZÓ et al., 2012; NARESH et al., 2013), as quais 

podem destruir a morfologia controlada.  

Recentemente, nosso grupo reportou um método de síntese de nanopartículas com 

orientação preferencial Pt(100) e Pt+SnO2/C (100) utilizando KBr como agente 

direcionador de morfologia (ANTONIASSI et al., 2016; ANTONIASSI et al., 2017a; 

ANTONIASSI et al., 2017b; BARBOSA et al., 2020). O KBr apresenta fácil remoção 

das superfícies das partículas de platina ao final da síntese, ao contrario dos surfactantes 

(ANTONIASSI et al., 2016; MONZÓ et al., 2012; NARESH et al., 2013). Na reação de 

eletro-oxidação de metanol e etanol em meio ácido e de eletro-oxidação de amônia em 

meio alcalino, os materiais Pt (100) e Pt+SnO2/C (100) apresentaram melhores atividades 

catalíticas do que seus respectivos materiais policristalinos. (ANTONIASSI et al., 2017a; 

ANTONIASSI et al., 2017b; BARBOSA et al., 2020).  

O uso de suporte em carbono se dá para aumentar a dispersão do eletrocatalisador, 

e consequentemente, a área superfícial do nanocatalisador. As vantagens da utilização do 

carbono são sua condutividade elétrica, baixo custo, fácil disponibilidade e ainda a 

possibilidade de ser queimado com o intuito de recuperar o metal precioso em caso de 

necessidade (BEDEN et al.,  1992; OZOEMENA, 2016).  

O uso do metanol como combustível no presente trabalho se justifica por ele ser 

uma molécula simples, líquida, estável a temperatura ambiente e também ter uma 

oxidação na qual não é necessária a quebra da ligação C-C para completa oxidação a CO2, 

etapa necessária para álcoois com mais de um átomo de carbono componto a molécula, o 

que é dificultado a baixas temperaturas (BARANOVA et al., 2011; LADEWIG et al., 

2014; OZOEMENA, 2016). Além disso, o metanol pode ser obtido através da biomassa 

e o CO2 emitido pela oxidação do mesmo na CaC seriam parcialmente reabsorvido no 

replantio da espécie que originou a biomassa. (BAI et al., 2018; PIROLA et al., 2018). 

Ademais, o metanol também pode ser obtido através de redução de CO2 obtido por 

captura em processos industriais (MEUNIER et al., 2020).  

 O uso do meio básico se dá porque a reação de eletro-oxidação do metanol é 

favorecida em meio básico em detrimento ao meio ácido. Adicionalmente, o meio 
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alcalino apresenta um menor efeito de envenamento por CO nos eletrodos e corrosão do 

sistema (ANDÚJAR; SEGURA, 2009, ANTOLINI; GONZALEZ, 2010).  

 O uso das nanopartículas preferencialmente orientadas de Pt(100) se dá pois a 

Pt(100) é mais ativa para adsorver OH (UENO et al., 2017) e a oxidação do metanol 

depende dessa espécies adsorvida. Nanopartículas de Pt/C (100) oxidam CO, um 

intermediário reativo da oxidação do metanol, a menores potenciais em meio ácido 

(Antoniassi et al., 2017a).  

Diversos trabalhos abordam na literatura a eletro-oxidação de metanol. Todavia, 

não é de nosso conhecimento nunhum trabalho relacionado a investigação da eletro-

oxidação de metanol em meio alcalino sobre nanoparticulas de platina com orientação 

preferncial (100) e o efeito da adição do estanho nesse material. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivos Gerais 

 

Desenvolver catalisadores baseados em nanopartículas de platina e a platina-

estanho com morfologia cúbica suportadas em carbono Vulcan, visando obter 

nanomateriais com elevada atividade eletrocatalítica frente a reação de eletro-oxidação 

de metanol em meio alcalino.  

2.2 Objetivos específicos  

 

• Sintetizar nanopartículas de Pt policristalina (sem controle de morfologia) e 

suportar em carbono (Vulcan® XC 72R); 

• Sintetizar nanopartículas de Pt com orientação preferencial (100), com morfologia 

predominantemente cúbicas, e suportar em carbono (Vulcan® XC 72R);   

• Sintetizar nanopartículas de PtSnO2 na razão atômica (Pt 75% e Sn25%) (sem 

controle de morfologia) e suportar em carbono (Vulcan® XC 72R); 

• Sintetizar nanopartículas cúbicas de PtSnO2 na razão atômica (Pt 75% e Sn25%) 

e suportar em carbono (Vulcan® XC 72R); 

• Caracterizar os materiais por microscopia eletrônica de transmissão e 

difratometria de raios X; 
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• Avaliar a atividade eletrocatalítica dos nanomateriais sintetizados frente a reação 

de eletro-oxidação de metanol em meio alcalino.   

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Reagentes 

 

 Os reagentes utilizados foram: ácido hexacloroplatínico (IV) (H2PtCl6.6H2O, 

99.95 % de pureza) e cloreto de estanho (II) (SnCl2.2H2O, 99.99 % de pureza), utilizados 

como a fonte de metal, foram comprados da Sigma-Aldrich. Brometo de potássio, 

utilizado como agente direcionador de morfologia, (KBr, >99 % de pureza) e 2-propanol 

((CH3)2CHOH, 99.5 % de pureza) também foram adquiridos através da Sigma-Aldrich. 

O Carbono Vulcan C-X72R utilizado como suporte foi adquirido pela empresa Cabot 

Corporation. O etilenoglicol, utilizado como redutor (HO(CH2)2OH, >99.5 % de pureza), 

pela BioUltra. O hidróxido de potássio utilizado como eletrólito (KOH, 85% de pureza) 

e metanol (CH3OH, 98 % de pureza) foram adquiridos da marca Synth. A água utilizada 

em todos os processos foi a água ultrapura do sistema Milli-Q (18.2 MΩ cm).    

3.2 Síntese das nanopartículas 

 

As nanopartículas de platina e platina-estanho com forma cúbica e orientação 

preferencial (100) foram sintetizadas pelo método de redução por álcool, utilizando KBr 

como agente direcionador de crescimento das partículas. Os eletrocatalisadores foram 

sintetizados para terem 20% de metais e 80% de carbono em massa. Essa metodologia foi 

desenvolvida e reportadas previamente (ANTONIASSI et al., 2016; ANTONIASSI et al., 

2017a; ANTONIASSI et al., 2017b; BARBOSA et al., 2020). 

A síntese das nanopartículas que compõem o catalisador Pt/C (100) foi feita em 

algumas etapas. Na primeira, foram adicionados uma solução (3:1 v/v) de etilenoglicol e 

água e Carbono Vulcan ao meio reacional, que foi aquecido até 150°C em constante 

agitação utilizando agitador magnético. Na segunda etapa, 30% do precursor de platina 

(ácido hexacloroplatínico) foi adicionado e o sistema reacional foi colocado sob refluxo 

por 20 minutos. Na terceira etapa, o brometo de potássio foi adicionado na razão molar 

de 300:1 de Br-:Pt e o sistema reacional foi colocado sob refluxo por 20 minutos 

novamente. Na quarta etapa, os outros 70% de fonte de metal foram adicionados e o 
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refluxo foi deixado por 3 horas no total. Ao final da reação, essa suspensão foi filtrada e 

lavada com água ultrapura para remover impurezas e então secada a 70 ° C por 2 horas. 

A síntese do nanomaterial PtSnO2/C(100) foi feita utilizando a mesma 

metodologia do Pt/C (100). A única diferença foi a adição de uma quinta etapa, na qual 

foi adicionada a fonte de estanho (cloreto de estanho (II)) faltando 10 minutos para o 

término da  síntese.  

As nanopartículas constituintes do catalisador Pt/C sem orientação preferencial 

também foram sintetizadas utilizando o método de redução por álcool.  Na primeira etapa, 

foram utilizados a solução de etilenoglicol e água na razão 3:1 (v/v) e Carbono Vulcan e 

aquecidos a 150°C sob agitação magnética. A segunda e última etapa consistiu na adição 

de todo o precursor de platina. As etapas de pós síntese foram realizadas com a mesma 

metodologia. 

A síntese do catalisador PtSnO2/C sem orientação preferencial também foi feita 

utilizando uma  metodologia similar do Pt/C. A diferença na síntese consistiu em uma 

etapa adicional para a adição da fonte de estanho (ANTONIASSI et al., 2017a; 

ANTONIASSI et al., 2017b).  

3.3 Caracterização física   

 

As técnicas de caracterização física utilizadas foram a difração de raios-x (DRX) 

para estimar o tamanho do cristalito e avaliar a estrutura cristalina por comparação com 

outros materiais similares reportados pela literatura. A análise de DRX foi feita no 

aparelho panalítico X’Pert Pro PW3042/10, com fonte de radiação ΚαCu, (λ= 1,54 Å.), 

com velocidade de varredura de 0.025° s-1, no intervalo angular 2θ de 20° a 85° para todos 

os materiais. Adicionalmente,  análises com velocidade de varredura de 0,0035° s-1 no 

intervalor angular 2θ de 30° a 60° foram realizadas para os catalisadores que continham 

estanho. O tamanho do cristalito foi estimado pela equação de Scherrer utilizando o pico 

de difração 220 da platina (KIM et al., 2008; SILVA et al., 2016).  

As análises por microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas em modo 

varredura (STEM -  do inglês "scanning transmission electron microscopy"). Por meio 

dessa técnica foram obtidas por micrografias de imagens por campo escuro anular em alto 

ângulo (HAADF - do inglês "High Angle Annular Dark Field"). Assim, foi possível 

avaliar o tamanho e o formato das nanopartículas sintetizadas. Adicionalmente, pela 
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diferença da intensidade de brilho foi possível inferir sobre a distribuição dos elementos 

nas amostras. Também foi realizado mapeamento elementar por EDS. As imagens de 

HAADF e o mapeamento por EDS foram obtidas no miscrocópio Titan Cubed Themis 

(FEI Company). As amostras foram diluídas em álcool isopropílico e depositadas em um 

porta amostras de cobre. Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) acoplada a um 

microscópio de verradura JEOL JSN 6010LA operado a 20 kV foi utilizado para se obter 

o mapeamento químico e a razão elementar entre platina e estanho.  

3.4 Experimentos eletroquímicos 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas utilizando o equipamento 

bipotenciostato μStat400 Metrohm DropSens, uma célula composta de três eletrodos: um 

eletrodo de referência de a Hg/HgO, um contraeletrodo de folha de platina e um eletrodo 

de trabalho de carbono vítreo, com área geométrica de 0,07 cm2 .   

O carbono vítreo foi polido com alumina 1 μm para garantir a confiabilidade de 

cada medição eletroquímica. Uma suspensão catalítica contendo 6 mg do catalisador, 0,9 

mL of H2O, 0,1 mL 2-propanol e 0,02 mL of Nafion® (5 %) foi levado ao aparelho de 

ultrassom por 20 min. Então, foi depositada uma alíquota de 0,005 mL sobre a superfície 

de carbono vítreo e seca a 60°C por 10 min.  

As medidas de voltametria cíclica foram coletadas após o borbulhamento de N2 

por 10 min na solução de eletrólito (KOH) a 1 mol L−1. O intervalo de potencial utilizado 

nas medidas de CV foram de – 0,85 até 0,1 V vs Hg/HgO. Dez ciclos consecutivos foram 

coletados a 50 mV s−1. E depois mais cinco ciclos consecutivos foram coletados a 20 mV 

s−1. A fim de avaliar a atividade catalítica dos materiais frente a eletro-oxidação do 

metanol, foi adicionado 1 mol L−1 de metanol ao eletrólito e feito cinco ciclos 

consecutivos a 20 mV s−1. As medidas de cronoamperometria foram realizadas durante 

900 segundos no pontencial fixo de − 0.30 V vs Hg/HgO.  

A área eletroquímica ativa dos catalisadores (ECSA) foi mensurada utilizando a 

carga envolvida na região de dessorção de hidrogênio em KOH  1 mol L−1 dos CVs em 

eletrólito suporte (SILVA et al., 2016; VIDAL-IGLESIAS et al., 2007). As curvas de CV 

e CA com metanol foram normalizadas pela ECSA, que foi calculado pela Eq. 18.  

ECSA =  
𝑄𝐻

0,21 ×𝑚
                                                  (18)  
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No qual QH é a carga medida a região de dessorção/adsorção de átomos de 

hidrogênio à superfície da platina, 0,21 é a carga necessária para oxidar uma monocamada 

de hidrogênio sobre a platina e m é a quantidade de platina no eletrodo em (mg) (HABIBI; 

GHADERI, 2015; WANG et al., 2017). 

 

4. RESULTADOS DE DISCUSSÃO  

4.1 Caracterização física  

 

Os difratogramas obtidos por meio das análises de DRX referente aos 

catalisadores sintetizados estão dispostos na Figura 8. Em todos os materiais é possível 

ver um pico de difração bem largo em cerca de 2θ = 25°, atribuído ao Carbono Vulcan 

utilizado como suporte (GHARIBI et al., 2016; KIM et al., 2008). Os picos de difração 

em 39.8°, 46.2°, 67.5° e 81.3°, são atribuídos aos planos cristalinos da platina (111), 

(200), (220) e (311), respectivamente, correspondendo ao empacotamento cúbico de face 

centrada da platina (ANTONIASSI et al., 2017a; SANDOVAL-GONZÁLEZ et al., 2012; 

YAO et al., 2012).  Pode-se observar que picos de difração são mais largos e menos 

intensos nos catalisadores sintetizados sem a presença de KBr, sugerindo que tais 

materiais são menores que os materiais sintetizados na presença de KBr  (ANTONIASSI 

et al., 2017a).  

Como pode ser visto, a inserção de estanho não provocou deslocamento dos picos 

de difração de platina, indicando que não houve a formação de liga platina-estanho no 

material, fato que já era esperado, tratando do método de síntese utilizado. 

Adicionalmente, os picos referentes aos planos cristalinos da casserita de dióxido de 

estanho, em cerca de 34° e 52°, podem ser vistos na Figura 9 (ANTONIASSI et al., 2013; 

GHARIBI et al., 2016). Os resultados apresentados na Figura 9 são referente a análises 

de DRX realizados em uma velocidade de varredura mais lenta (0.0035° s-1) tendo como 

objetivo melhorar a qualidade do sinal obtido. 
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Figura 8- Difratogramas de DRX para os eletrocatalisadores Pt/C, Pt/C (100), PtSnO2/C e PtSnO2/C 

(100).  

 

 

Figura 9- Difratogramas de DRX para os eletrocatalisadores a) PtSnO2/C e b) PtSnO2/C (100).       

 

 

O tamanho médio dos cristalitos de platina foram estimados pela equação de 

Scherrer (Eq. 19) utilizando-se o pico referente a Pt(220) (KIM et al., 2008; SILVA et 

al., 2016).  

𝐿 =
0,94×𝜆𝑘𝛼1

𝐵(2𝜃)×cos 𝜃𝑚𝑎𝑥
                                                    (19) 

No qual L denota o tamanho médio das partículas; o valor 0,94 é uma aproximação 

da geometria cristalina esférica (forma cubo-octaédrica); 𝜆𝑘𝛼1  é o comprimento de onda 
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da radiação de raios-x (1.54056 nm); 𝜃𝑚𝑎𝑥 é a posição angular no máximo do pico (220) 

e 𝐵(2𝜃)  é a largura a meia altura do pico 

em radianos. O pico de difração (220) é utilizado como referência a fim de evitar 

contribuíções provenientes do carbono utilizado como suporte (KIM et al., 2008; SILVA 

et al., 2016). 

Os valores calculados foram 3.8 nm para Pt/C, 4.1 nm para PtSnO2/C, 7.5 nm para 

Pt/C (100) e 7.7 nm para PtSnO2/C (100). Já a composição em relação a Pt:Sn dos 

catalisadores obtidas pelas análises de EDS foram 74:26 e 72:28 para PtSnO2/C (100) e 

PtSnO2/C, respectivamente. Tanto os valores dos tamanhos médios  dos cristalitos quanto 

os de composição química estão em acordo aos reportados recentemente  (ANTONIASSI 

et al., 2017a; BARBOSA et al., 2020).  

As micrografias obtidas pela técnica HAADF-STEM dos catalisadores Pt/C e Pt/C 

(100) podem ser visualizadas na Figura 10. É possível ver que as nanopartículas estão 

uniformemente dispersas no suporte de carbono. Nas Figuras 10a e 10b, é possível 

observar que a morfologia das nanopartículas tendem ao formato esférico, apresentando 

um diâmetro de aproximadamente 4,4 nm. Já nas Figuras 10c e 10d, nanopartículas com 

morfologia que se assemelha a cubos podem ser vistas, as quais possuem tamanho médio 

em torno de 9,0 nm. 

Portanto, foi constatado que o brometo de potássio utilizado na síntese foi efetivo 

para controlar o formato das nanopartículas de platina. Tal processo se dá pela capacidade 

do íon brometo se adsorver preferencialmente na face (100) da platina, preservando tais 

planos e levando ao crescimento de partículas com morfologia cúbica (ANTONIASSI et 

al., 2016; ANTONIASSI et al., 2017a; ORTS et al., 1997).  
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As micrografias obtidas pela técnica HAADF-STEM mostradas na Figura 11 são 

referentes aos materiais PtSnO2/C e PtSnO2/C (100). Assim como nas micrografias 

mostradas nas Figura 10 as nanopartículas encontram-se com boa distribuição no suporte 

de carbono. Principalmente nas imagens das Figuras 11b e 11d, obtidas em maiores 

magnificações, é possível notar que há uma diferença de intensidade no brilho em 

diferentes áreas. Essa diferença ocorre pela natureza da técnica HAADF, na qual o brilho 

observado está relacionado diretamente com o número atômico do material (maiores 

números atômicos, maior intensidade de brilho), e por isso é um importante técnica para 

analisar materiais formados por diferentes elementos químicos (BARBOSA et al., 2020; 

BUZZO et al., 2012). A platina tem um número atômico maior do que o do carbono e do 

estanho e por isso as regiões mais claras são atribuídos a ela. O carbono e estanho também 

podem ser distinguidos nas imagens pela diferença de brilho (BARBOSA et al., 2020). 

As setas de cor vermelha destacam algumas regiões contendo estanho como exemplo.  

 

Figura 10 - Micrografias por HAADF-STEM para a)Pt/C em pequena escala b) Pt/C em grande 

escala c)Pt/C (100) em pequena escala d) Pt/C (100) em grande escala. 
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As imagens mostradas nas Figuras 11a e 11b são referentes ao material PtSnO2/C, 

cujo tamanho de diâmetro médio das partículas de platina no PtSnO2/C é de 3,7 nm.  Já 

as imagens apresentadas nas Figuras 11c e 11d, são referentes ao material PtSnO2/C 

(100), nas é quais é possível notar que as nanopartículas de platina tendem ao formato 

cúbico, evidenciando mais uma vez a efetividade do brometo no controle de morfologia. 

O tamanho médio das nanopartículas de platina nesse material é de 9,4 nm. Destaca-se 

ainda na análise das imagens mostradas na Figura 11 que o estanho está espalhado em 

diferentes regiões e em contanto com as partículas de platina.  

Os tamanhos das partículas obtidos por meio das imagens de microscopia 

eletrônica de transmissão estão em concordância aos tamanho estimados pela equação de 

Debye-Scherrer e também com nossas publicações recentes (ANTONIASSI et al., 2017a; 

BARBOSA et al., 2020).  

Na Figura 12 estão dispostas imagens obtidas por HAADF-STEM (letra a e f) e por 

mapeamento químico por espectrometria de energia dispersiva (demais letras) para 

Figura 11-  Micrografias por HAADF-STEM para a)PtSnO2/C em pequena escala b) PtSnO2/C em grande 

escala c) PtSnO2/C (100) em pequena escala d) PtSnO2/C (100) em grande escala. 
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platina e estanho. As imagens de a) a e) são relacionadas a PtSnO2/C e as imagens de f) 

a j) são relacionadas a PtSnO2/C (100). É possível notar nos dois materiais que os locais 

com maior brilho são platina (mapa verde) e os de médio brilho são de estanho (mapa 

vermelho), que está interagindo com a platina e distribuído pelo suporte de carbono. Nas 

Figuras 12e e 12j são apresentados espectros de EDS obtidos por varredura linear das 

regiões destacadas nas Figuras 12e e 12i, respectivamente. Como pode ser visto na 

Fig.12e há um aumento do sinal na região na Fig.12d onde o estanho está presente, o 

mesmo ocorre em relação ao sinal de platina. Já na Figura 12j vemos somente o sinal de 

estanho, pois esse foi coletado de uma região na qual só havia estanho. Sendo assim, as 

características observadas nas Figuras 10 e 11 foram confirmadas por EDS.  

 

Figura 12- Imagem obtida por a) HAADF-STEM do PtSnO2/C b, c, e d) mapeamento químico por EDS 

de Pt e Sn no PtSnO2/C, f) HAADF-STEM do PtSnO2/C (100) g, h e i) mapeamento químico por EDS de 

Pt e Sn no PtSnO2/C (100). 

 

4.2 Medidas eletroquímicas   

Os perfis dos materiais sintetizados obtidos por voltametria cíclica em meio de 

KOH 1 mol L−1 no intervalo de potencial entre -0,85 V e 0,10 V vs Hg/HgO estão 

dispostos na Figura 13. Para todos os materiais, no sentido de varredura direta, os 

voltamogramas apresentam uma região de dessorção de hidrogênio de – 0,70 a – 0,45 V, 

e também a formação de óxidos de platina aproximadamente entre – 0,18 a 0,10 V 

(ASSUMPÇÃO et al., 2015; JIANG et al., 2010). Já na de varredura reversa, a redução 

do óxido de platina ocorre em torno de – 0,15 V (ASSUMPÇÃO et al., 2015; MA et al., 

2012).  
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Figura 13- Décimo ciclo da voltametria cíclica dos eletrocatalisadores policristalinos e cúbicos de Pt/C e 

PtSnO2/C em KOH 1 mol L−1, ν =50 mV s−1 a temperatura ambiente. 

 

Os picos de dessorção de hidrogênio estão relacionados aos sítios de Pt(100) e 

Pt(110), em - 0.52 V e - 0.62 V, respectivamente (BARBOSA et al., 2020).  A razão entre 

tais picos (Pt(100)/Pt(110)) foi calculada a fim de confirmar a orientação Pt(100) 

preferencial nos catalisadores (ANTONIASSI et al., 2017a; BERTIN et al., 2012). Os 

valores obtidos foram 0,52, 0,56, 0,89 e 0,99 para Pt/C, PtSnO2/C, PtSnO2/C (100) e Pt/C 

(100), respectivamente. Dessa maneira, maiores valores foram obtidos para os materiais 

sintetizados na presença de KBr, indicando maior quantidade de facetas Pt(100) em 

comparação aos materiais sintetizados na ausência do agente direcionador de crescimento 

das nanopartículas, o KBr. Esses resultados corroboram com a orientação cúbica 

preferencial dos materiais sintetizados na presença do Br observada nas análises de 

microscopia.  

O menor valor obtido na razão calculada para o PtSnO2/C (100) comparado ao 

Pt/C (100) pode estar relacionado à maior afinidade do estanho em ser adsorvido nos 
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domínios (100), se comparado aos domínios (110) (ARAUJO et al., 2019). Pode ser 

observado no trabalho reportado por Araujo et al. (2019) que a presença de estanho 

diminui o pico de dessorçao do hidrogênio relacionado a Pt(100) e essa diminuição é 

evidenciada na medida que a quantidade de estanho no catalisador aumenta.  

Voltamogramas cíclicos obtidos em KOH 1 mol L−1 contendo metanol 1 mol L−1 

estão dispostos na Figura 14. A corrente elétrica obtida na varredura direta é relacionada 

ao processo de eletro-oxidação, enquanto que a corrente obtida na varredura reversa é 

atribuída a eletro-oxidação de intermediários de reação formados durante a varredura 

direta (MAHAPATRA; DATTA, 2011; SANDOVAL-GONZÁLEZ et al., 2012). O 

sentido de varredura obtido está disposto pelas setas.  

Informações a respeito da atividade catalítica são obtidas a partir da análise do 

potencial de início de oxidação e da densidade de corrente obtida no processo. A melhor 

atividade catalítica de um material está relacionada a valores de potenciais de início 

menores e maiores densidades de corrente de pico na varredura direta. Por meio da análise 

dos resultados desse experimento, foram observados menores valores de potencial de 

início de oxidação  do metanol nos materiais com orientação preferencial de Pt(100), os 

seguintes valores foram obtidos: aproximadamente -0,45 V para os catalisadores Pt/C 

(100) e PtSnO2/C (100), e aproximadamente -0,35 V para os catalisadores Pt/C e 

PtSnO2/C. Portanto, nesse quesito os materiais com orientação preferencial (100) da 

platina possuem maior atividade catalítica em comparação aos demais.     

Por meio da análise da densidade máxima de corrente obtida frente a reação de 

eletro-oxidação de metanol nos diferentes catalisadores os seguintes valores foram 

obtidos: 107,83 mAcm-2 mgPt
-1 para Pt/C(100), 94,40 mA cm-2 mgPt

-1  para PtSnO2/C 

(100), 50,92 mA cm-2 mgPt
-1 para PtSnO2/C e 45,91 mA cm-2  mgPt

-1  para Pt/C. Como 

pode ser visto, maior valor de densidade de corrente máxima foi obtido com o material 

Pt/C(100), sendo 2,3 vezes maior do que o Pt/C, 2,1 vezes maior do que PtSnO2/C e 1,1 

vezes maior do que PtSnO2/C (100). Analisando esse parâmetro, o material com maior 

atividade catalítica frente a reação em questão foi o Pt/C(100) enquanto que a pior 

atividade catalítica foi obtida com o Pt/C. Fazendo a comparação com os materiais 

contendo estanho, a densidade de corrente de pico durante a varredura direta utilizando o 

catalisador PtSnO2/C (100) foi cerca de 1,8 vezes maior que com o PtSnO2/C. Nesse 

sentido, fica claro que a orientação preferencial (100) da platina também é importante nos 

materiais contendo estanho.   
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Figura 14- Quinto ciclo da voltametria cíclica de eletrocatalisadores cúbicos e policristalinos Pt/C e 

PtSnO2/C em KOH 1 mol L−1 + metanol 1 mol L−1, ν =20 mV s−1 a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melhor atividade catalítica do material Pt/C (100) em comparação ao material 

Pt/C policristalina frente a reação de eletro-oxidação do metanol já foi reportado na 

literatura, contudo, em em meio ácido (ANTONIASSI et al., 2017a). Adicionalmente, 

Housmans et al. (2006) em um estudo com monocristais também publicaram que os 

domínios de Pt (100) possui maior atividade frente a reação de eletro-oxidação de metanol  

em meio ácido do que os planos Pt (110) e Pt (111). Um dos fatores que pode estar 

relacionado a maior atividade eletrocatalítica da  Pt/C (100) em comparação a Pt/C 

policristalina é um ambiente mais rico em OHads, espécie fundamental para oxidação 

intermediários de reação (CO por exemplo, que é um veneno catalítico), já que foi 

reportado que os domínios de Pt(100) em monocristal são mais ativos para a adsorção de 

OH- do que os demais dominios (UENO et al., 2017). Adicionalmente, modificações na 

estrutura dos materiais resultam em mudança na energia da superfície das nanopartículas 

e consequentemente mudanças na energia de adsorção tanto da molécula a ser oxidada 

quanto intermediários de reação (CALLE-VALLEJO et al., 2015) Dessa forma, além da 

maior disponibilidade de OHads, a morfologia das nanopartículas e consequentemente o 

plano (100), resultam em maior atividade catalítica do material Pt/C (100) em relação a 

Pt/C policristalina, frente a reação investigada. 
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Fazendo uma análise da influência do estanho nos catalisadores foi observado uma 

melhora de 11% na atividade catalítica (em termos de densidade de corrente de pico) para 

o catalisador de PtSnO2/C em comparação com a Pt/C. Esse resultado indica que a adição 

de óxido de estanho junto à platina é responsável por uma melhora no processo de eletro-

oxidação do metanol em meio básico. Kim e seus colaboradores (2008) encontraram um 

resultado similar em meio ácido. De acordo com os autores, a presença de SnO2 aumenta 

a quantidade de espécies oxigenadas na superfície do catalisador durante a reação de 

oxidação do combustível, o que facilita a oxidação de espécies intermediárias. Entretanto, 

o mesmo não ocorreu com a presença do estanho junto a platina (100), PtSnO2/C (100). 

A densidade de corrente máxima frente a reação de eletro-oxidação de metanol  obtida 

com material Pt/C (100) foi maior do que PtSnO2/C (100). Nesse caso, a adição do óxido 

de estanho não resultou num aumento da atividade catalítica, mas sim num decréscimo. 

Esse comportamento pode ser atribuído a duas hipóteses diferentes.  

O primeiro seria o excesso de hidróxido adsorvido (OHads) na superfície do 

catalisador. A presença de SnO2 aumenta a quantidade de espécies oxigenadas na 

superfície do catalisador, por meio de adsorção de hidróxido a baixos potenciais 

(ZIGNANI et al., 2014), o que aumenta a quantidade de OHads. Todavia, os terraços de 

Pt(100) também apresentam essa capacidade de adsorver uma maior quantidade de 

espécies OH- (UENO et al., 2017). O aumento da quantidade de OHads na superfície de 

platina pode aumentar a atividade catalítica do material, pois o mecanismo de oxidação 

do metanol depende diretamente desse hidróxido adsorvido (BEDEN et al., 1992). 

Contudo, de acordo com Ueno et al. (2017), pode haver uma competição entre a adsorção 

de OH e H das moléculas nos sítios da platina. Dessa maneira, o excesso de OHads na 

superfície do catalisador poderia dificultar a adsorção de metanol à superfície de platina, 

o que levaria a uma diminuição da atividade catalítica do material.  

A segunda hipótese seria a preferência na adsorção de estanho nos domínios (100). 

Segundo Araujo et al. (2019), o estanho adsorve preferencialmente nos domínios (100) 

em relação aos (110) e segundo Farias et al. (2017), o estanho também adsorve 

preferencialmente nos domínios (110) em detrimento ao (111). Dessa maneira, a 

quantidade de estanho presente nesses domínios (100) poderia dificultar a adsorção de 

metanol, e consequentemente, sua eletro-oxidação. Araujo et al. (2019) realizaram 

experimentos relacionados a oxidação de CO e reportaram que o pico relacionado a 

oxidação do mesmo na Pt(100) decresce a medida que a quantidade de estanho no 
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catalisador aumenta, sugerindo que os domínios (100) são bloqueados pelo estanho 

dificultando a adsorção de CO, fato que reforça essa segunda hipótese. 

Tais hipóteses, justificariam o aumento da atividade eletrocatalítica da platina 

policristalina (Pt/C) na presença de estanho, PtSnO2/C, e a diminuição da atividade  

eletrocatalítica da platina com orientação preferencial (100) quando o estanho está  

presente, PtSnO2/C (100).  

Os experimentos de cronoamperometria foram realizados no potencial fixo de  

−0.30 V em  meio de KOH 1 mol L−1  + metanol 1 mol L−1 durante 900 segundos. Os 

resultados podem ser observados na Figura 15. Os gráficos de CA obtidos mostram um 

declínio da densidade de correntes nos primeiros segundos de análise, mas esse efeito é 

diminuído ao longo do tempo. O material que apresentou melhor desempenho foi o Pt/C 

(100), com uma corrente produzida a partir da eletro-oxidação do metanol 

significativamente maior do que dos outros materiais ao longo de todo o experimento.  

A densidade de corrente ao final dos 15 minutos foi de 8,0 mA cm-2 gPt
-1 para Pt/C 

(100), 4,63 mA cm-2 gPt
-1 para PtSnO2/C (100), 4,11 mA cm-2 gPt

-1 para PtSnO2/C e 3,95 

mA cm-2 gPt
-1 para Pt/C. Assim, a corrente obtida para a Pt/C (100) foi 2,0 vezes maior do 

que a obtida pela Pt/C. Fazendo a comparação entre todos os catalisadores, a corrente 

obtida para o melhor catalisador neste estudo foi 1,9 vezes maior do que PtSnO2/C e 1,7 

vezes maior que PtSnO2/C (100). Já comparando os resultados obtidos com os 

catalisadores contendo o estanho, o valor de corrente obtida com PtSnO2/C (100) foi 1,1 

vezes maior que para PtSnO2/C.  

Como pode ser visto, a Pt/C policristalina apresentou menor atividade catalítica 

frente a reação de metanol em meio alcalino, mostrando que tanto o controle da 

morfologia das nanopartículas de platina quanto a adição do estanho junto a platina 

policristalina são estratégias que resultam em uma melhora do desempenho do material. 

Contudo, os resultados obtidos com o controle de morfologia da platina são muito mais 

expressivos, indicando que tal fator é mais importante. Os melhores resultados obtidos 

tanto com o controle da morfologia das nanopartículas quanto com a adição do estanho 

junto a platina policristalina podem estar relacionados com uma maior tolerância ao 

envenenamento promovido por intermediários de reação fortemente adsorvidos (veneno 

catalítico, o CO é um exemplo) nos sítios do catalisador. Já que com ambas estratégias e 

possível oxidar o CO em menores potenciais (ANTONIASSI et al., 2017a; 
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ANTONIASSI et al., 2017b), se livrando assim, desse veneno catalítico e liberando os 

sítios para novas moléculas de metanol serem oxidadas.     

 

Figura 15- Medidas de cronoamperometria a – 0, 30 V vs Hg/HgO para os eletrocatalisadores de Pt/C e 

PtSnO2/C em KOH 1 mol L−1 + metanol 1 mol L−1 a temperatura ambiente. 

 

Adicionalmente, foi reportado na literatura que Pt (100) é mais ativo que Pt(111) 

frente a oxidação do CO (GARCIA; KOPER, 2008). Antoniassi e seu grupo (2017a) 

publicaram que o CO é oxidado em menores potenciais para o material Pt/C (100) em 

relação ao Pt/C policristalino. Sabe-se que a eletro-oxidação de metanol depende da 

cobertura das espécies OH na superfície da platina (TRIPKOVIĆ et al., 1998a, 

TRIPKOVIĆ et al., 1998b) e a Pt(100) adsorve uma maior quantidade de OH em 

comparação a Pt(110) e Pt(111) (UENO et al., 2017). Desse modo, uma hipótese para os 

materiais com maior quantidade de domínio Pt(100) apresentarem uma maior atividade 

catalítica e tolerância a espécies consideradas veneno catalítico seria devido a maior 

cobertura de espécies OH nesses domínios. O melhor resultado obtido com a presença do 

estanho junto a platina policristalina também poderia ser atribuído ao fornecimento da 

OH. 
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5. CONCLUSÕES   

 

Nesse trabalho, a influência da morfologia e composição de catalisadores a base 

de platina foram estudados. Nanopartículas de platina com morfologia cúbica Pt(100) 

preferencial utilizando KBr como direcionador de forma foram sintetizadas, confirmadas 

pelas análises por HAADF-STEM e pela razão entre os dois picos de dessorção de 

hidrogênio obtidos nos brancos de voltametria cíclica. Nas micrografias também foi 

possível observar a presença de SnO2 disperso nos catalisadores e a distribuíção do 

mesmo e da platina no suporte de carbono. Os resultados das análises de difração de raios-

x mostrou picos referentes a estrutura cúbica de face centrada para a platina e ao SnO2 

cassiterita.  

Nos experimentos de voltametria cíclica em KOH 1 mol L−1 (eletrólito suporte), 

obteve-se uma razão dos picos de hidrogênio referentes a Pt (100) e Pt (110) de 0,98, 

0,88, 0,56, e 0,52 para os eletrocatalisadores Pt/C (100), PtSnO2/C (100), PtSnO2/C e 

Pt/C, respectivamente. Os maiores valores foram obtidos para os materiais sintetizados 

com KBr, indicando maior proporção de faces (100) em relação as (110). Portanto, 

nanopartículas de platina orientação preferencial (100). 

Nos experimentos de voltametria cíclica com a presença metanol, a maior 

densidade de corrente obtida foi utilizando o Pt/C (100), a qual, foi 2,3 vezes maior do 

que o Pt/C, 2,1 vezes maior do que PtSnO2/C e 1,1 vezes maior do que PtSnO2/C (100). 

Nas análises de cronoamperometria, a densidade de corrente ao final do processo sobre 

os diferentes catalisadores seguiu a mesma ordem Pt/C (100) > PtSO2/C (100) > PtSnO2/C 

> Pt/C. Sugere-se que  maior atividade catalítica do Pt/C (100) em relação ao Pt/C pode 

estar relacionada a maior quantidade de espécies OH adsorvidas na superfície das 

nanopartículas platina (100). Adicionalmente, modificações na estrutura da platina 

podem resultar em mudança na energia da superfície das nanopartículas e 

consequentemente mudanças na atividade catalítica do material. O aumento da atividade 

catalítica da platina policristalina pela adição de estanho, PtSnO2/C, também poderá ser 

proposta em função do aumento de OH devido a presença de SnO2. Contudo, a adição de 

estanho junto a Pt (100) resultou em decréscimo na atividade, fato que poderia ser 

atribuído ao excesso de OHads devido a presença de SnO2 e domínios Pt(100), o que 

poderia dificultar o acesso do metanol a superfície do eletrocatalisador e/ou a adsorção 
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de estanho nos domínios (100), uma vez que o estanho adsorve preferencialmente nos 

domínios (100) em relação aos demais planos. 

 Esse trabalho mostrou, então, que é possível melhorar a atividade catalítica dos 

materiais frente a eletro-oxidação do metanol e também diminuir o efeito envenamento 

por intermediários reativos na superfície catalítica através da adição de estanho à platina 

e pela orientação preferencial de Pt(100), fator que  se mostrou mais expressivo.  

 Como perspectivas futuras, poderia ser feito um estudo de proporção entre os 

metais, platina e estanho, a fim de determinar a máxima atividade do catalisador. 

Adicionalmente, poderia ser realizado um estudo teórico a fim de investigar a reação de 

eletro-oxidação de metanol na superfície de platina preferencial (100), a fim de elucidar 

o mecanismo de oxidação do metanol e os intermediários formados no meio alcalino 

sobre a superfície de Pt(100) preferencial.   
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