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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS DE ELETROCATALISADORES 
NANO-DISPERSOS 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C TOLERANTES AO MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) PARA ÂNODOS DE PEMFC 
 

JÚLIO NANDENHA 

 

RESUMO 

 

O material (pó) de nanofase de Ce0,9W0,1O2 foi sintetizado por 

coprecipitação de oxalatos de cério (IV) e cátions de tungstênio (IV). A redução da 

platina (2%) foi feita pelo método da redução por álcool, utilizando uma solução de 

ácido hexacloroplatínico (H2PtCl6.6H2O) como fonte do metal, óxido de cério dopado 

com tungstênio (Ce0,9W0,1O2) utilizado como suporte e, uma solução de 

etilenoglicol/água (75/25, v/v) como solvente e agente redutor. Os materiais 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2 foram misturados em Pt/C E-TEK 20%, utilizando-se processo de 

mistura física para produzir os eletrocatalisadores de 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C. Os 

eletrocatalisadores obtidos foram caracterizados por espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X (EDX) acoplado à microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

análises de difração de raios X (DRX), e microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

O conjunto eletrodos-membrana (MEA’s) foram preparados para o ânodo com cargas 

iguais a 0,401, 0,364, 0,328 mg Pt cm-2 de eletrocatalisadores 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C produzidos. No cátodo foi usada uma carga de 

0,4 mg Pt cm-2 de eletrocatalisador Pt/C ETEK. A polarização anódica foi realizada para 

oxidação de H2/CO (100 ppm de CO). A tolerância ao CO foi estudada utilizando o 

processo eletroquímico (stripping de CO e medidas de curvas de polarização). Os 

resultados obtidos mostraram que a oxidação de CO adsorvido a CO2 na superfície de 

platina ocorre em potenciais menos positivos mostrando tolerância ao CO adsorvido 

nestes eletrocatalisadores (20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C (50:50, 60:40 e 70:30)) a uma 

temperatura de 85 ºC e com pressão absoluta de 2 bar para ânodo e cátodo, 

comparado com Pt/C E-TEK 20%. 

Palavras-chave: PEMFC, eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C, tolerância 

de CO 
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DEVELOPMENT OF NEW SYSTEMS OF NANO-DISPERSE 
20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C ELECTROCATALYSTS TOLERANT TO CARBON 

MONOXIDE (CO) FOR PEMFC’S ANODES 
 

JÚLIO NANDENHA 

 

ABSTRACT 

 

The nanophase material (powder) of Ce0,9W0,1O2 was synthesized via 

coprecipitation of oxalates of cerium (IV) and tungsten cations. The reduction of 

platinum (2%) was made by the method of alcohol reduction, using an acid solution 

hexachloroplatinic (H2PtCl6.6H2O) as metal source, cerium oxide doped with tungsten 

(Ce0,9W0,1O2) used as support and the solution of ethylene glycol/water (75/75, v/v) as 

solvent and reducing agent. The 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 materials were mixed in 

Pt/C E-TEK 20% using physical mixing process to produce the 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C electrocatalyst. The materials were characterized by 

energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) coupled to scanning electron microscopy 

(SEM), X-ray difratometry analysis (XRD) and transmission electronic microscopy 

(TEM). The membrane electrodes assembly (MEA’s) were prepared with loads equal to 

0.401, 0.364, 0.328 mg Pt cm-2 for 20%Pt(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C electrocatalysts 

produced. In the cathode a load of 0.4 mg Pt cm-2 of commercial Pt/C ETEK 

electrocatalyst was used. The anodic polarization was carried out for oxidation of the 

mixture H2/CO(100 ppm CO). The CO tolerance was studied using electrochemical 

process (CO stripping and measurements of polarization curves). The results showed 

that the oxidation of CO adsorbed to CO2 on the surface of platinum occur at less 

positive potentials showing tolerance to CO adsorbed on these 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C  (50:50, 60:40 and 70:30) electrocatalysts at a 

temperature of 85 ºC and absolute pressure of 2 bar for anode and cathode, compared 

with Pt/C E-TEK 20%. 

Key words: PEMFC, 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C electrocatalysts, CO tolerance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os combustíveis fósseis são as fontes de energia utilizadas em máquinas 

térmicas, em motores de combustão interna (veículos), em caldeiras industriais e 

outros dispositivos geradores de potência. Os combustíveis fósseis não são renováveis 

e produzem quantidades consideráveis de poluentes tais como o CO, CO2, NOx, SOx, 

hidrocarbonetos e particulados, extremamente nocivos para a saúde e responsáveis 

por fenômenos atmosféricos indesejáveis como, por exemplo, o efeito estufa e a chuva 

ácida [1, 2]. Nos grandes centros urbanos, onde circulam diariamente um grande 

número de veículos movidos a combustíveis fósseis, o problema de poluição 

atmosférica está atingindo níveis alarmantes. A substituição do modelo energético atual 

para um mais eficiente, partindo de fontes renováveis, aparece como uma necessidade 

cada vez mais evidente no mundo moderno [3].  

Dentre essas fontes, as células a combustível têm surgido como uma alternativa 

promissora na solução dos problemas da geração de energia elétrica limpa com alta 

eficiência e apresentam grandes possibilidades para a conversão de energia no futuro. 

A célula a combustível está associada à crescente preocupação de preservação 

ambiental, a automóveis elétricos não poluidores e à geração distribuída de energia 

com maior eficiência [3, 4]. 

O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e foi identificado pela 

primeira vez pelo cientista britânico Henry Cavendish em 1776, sendo denominado de 

“ar inflamável”. O gás hidrogênio (H2) não está presente na natureza em quantidades 

significativas sendo, portanto, um vetor energético, ou seja, um armazenador de 

energia. Para sua utilização, energética, ele deve ser extraído de uma fonte primária 

que o contenha [4]. A sua obtenção é bastante flexível, pode ser obtido a partir da 

energia elétrica (via eletrólise da água), pelas fontes: hidroelétricas, geotérmicas, eólica 

e solar fotovoltaica, todas geológicas e também da eletricidade de usinas nucleares. 

Entretanto, as fontes de hidrogênio mais viáveis economicamente são os combustíveis 

fósseis (via reforma catalítica ou gaseificação, seguido de purificação) tais como: 

petróleo, carvão e gás natural [5].  
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O hidrogênio pode ser obtido do etanol. O etanol é um combustível líquido, de 

fácil armazenamento e transporte. Além disso, o etanol possui outras características 

muito importantes, como ser pouco tóxico e ser um biocombustível, entretanto, 

renovável. È um insumo rico em hidrogênio. Atualmente, o etanol brasileiro, produzido 

a partir da cana-de-açúcar, é o biocombutível mais barato do mundo [6]. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Células a Combustível 

 
Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem a energia 

química de um combustível diretamente em energia elétrica e calor, possuindo uma 

operação contínua, graças à alimentação externa constante do combustível. Esta 

conversão ocorre por meio de duas semi-reações eletroquímicas em dois eletrodos, 

separados por um eletrólito, ou seja, a oxidação de um combustível no ânodo e a 

redução de um oxidante no cátodo. O hidrogênio como combustível e oxigênio como 

oxidante, constituem a denominada célula ácida, a formação de água e produção de 

calor, além da liberação de elétrons livres, que geram trabalho elétrico. Os prótons 

produzidos na reação anódica são conduzidos pelo eletrólito até o cátodo, onde se 

ligam ao oxigênio e aos elétrons, formando água [5, 7].  

Na FIG. 1 observa-se um esquema simplificado de uma célula a combustível. 

Várias considerações sobre células a combustível dependem do tipo de aplicação, tipo 

de células a combustível (alta ou baixa temperatura de operação), combustível 

(hidrogênio puro, hidrogênio proveniente de processo de reforma, possíveis 

contaminantes, etc.), oxidante (oxigênio ou ar atmosférico), sistema de conversão 

elétrica (corrente contínua ou alternada) e sistema de cogeração (aproveitamento 

térmico), se aplicável, etc. [6]. 
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FIGURA 1: Esquema de funcionamento das células a combustível ácida [6]. 

 

Existem vários tipos de células a combustível, classificadas segundo o tipo de 

eletrólito que utilizam e, consequentemente, a sua temperatura de operação. 

Destacam-se dois grupos principais de células: as de baixa temperatura de operação 

(60 – 200 ºC) – AFC (Alkaline Fuel Cell), PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell), DEFC (Direct Ethanol Fuel Cell), DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) e PAFC 

(Phosphoric Acid Fuel Cell) e as de alta temperatura de operação (650 – 1000 ºC) – 

MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) e SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) [6]. 

Dentre os vários tipos de células a combustível existentes destaca-se a PEMFC, 

por operar a baixa temperatura (< 100 °C) gerando uma alta densidade de potência 

(0,6 a 0,7 W cm-2) e elevada eficiência, menor relação massa-volume, eletrólito sólido 

hidratado (pseudo-sólido), flexibilidade de operação (fácil “liga e desliga”) e 
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alta estabilidade química, quando se utiliza o hidrogênio como combustível a uma 

temperatura de aproximadamente 85 ºC [8, 9].  

 

2.2. Células a combustível de membrana trocadora de prótons (PEMFC) 

 

A primeira aplicação de uma PEMFC em uma célula a combustível foi em 1960 

como uma fonte de potência auxiliar em aeronaves espaciais Gemini. Os avanços 

nesta tecnologia mantiveram-se estagnados até o fim dos anos 1980 quando o modelo 

fundamental sofreu reconfiguração significativa. Os novos métodos de fabricação, que 

agora se tornaram convencionais, foram adotados e otimizados a um alto grau [8]. 

A célula a combustível PEMFC é alimentada com hidrogênio (combustível) que é 

oxidado no ânodo e oxigênio (oxidante) que é reduzido no cátodo. Os prótons liberados 

durante a oxidação de hidrogênio são conduzidos através de membrana trocadora de 

prótons. A célula do tipo PEMFC é baseada no uso de conjunto eletrodos/membrana 

(MEA – Membrane Electrode Assembly) que é composto por dois eletrodos e uma 

membrana trocadora de prótons (geralmente Nafion®, produzida pela Du Pont) que 

separa os eletrodos, o qual é um polímero perfluorado com agrupamentos sulfônicos.  

A principal função da membrana Nafion é permitir a condução dos íons H+ do 

ânodo para cátodo. Para que a condução protônica ocorra, a membrana deve estar 

hidratada, portanto as células do tipo PEMFC apresentam temperatura de operação de 

até 100 ºC a pressão atmosférica. Como ânodo e cátodo, são utilizados os eletrodos de 

difusão gasosa (EDG) constituídos por uma camada catalítica (CL – Catalyst Layer) 

formada por nanopartículas de platina e suas ligas suportadas em carbono de elevada 

área superficial e uma camada difusora de gás (GDL – Gas Diffusion Layer) constituída 

por uma mistura hidrofóbica, Teflon (politetrafluoretileno – PTFE) e carbono finamente 

dividido depositado em uma estrutura de carbono (tecido ou papel). Geralmente, estes 

componentes são fabricados individualmente e em seguida prensados em conjunto a 

altas temperaturas e pressões. Na FIG. 2, pode-se observar o esquema de um MEA, 

contendo os EDGs de uma célula unitária do tipo PEMFC [10].  



   

22 

 

 

 

FIGURA 2: Esquema de um MEA de uma célula a combustível unitária do tipo PEMFC 

[10]. 

 

As reações químicas responsáveis pela operação de uma célula a combustível 

são muito simples. Utilizando-se hidrogênio como combustível em uma PEMFC, o 

hidrogênio adsorvido no ânodo libera elétrons e prótons [11]. 

 

Reação anódica: −+ +→ eHH aqg
442 )()(2                         E0 = 0,0 V (vs NHE)                  (1) 

Reação catódica: )(2)()(2
244 laqg

OHeHO →++ −+

         E0 = 1,23 V (vs NHE)                (2) 

A reação global envolvida nesse dispositivo é: 

                            )(2)(2)(2 22 lgg OHOH →+             E0 = 1,23 V (vs NHE)                (3) 

  

O eletrodo da PEMFC é constituído por partículas de carvão ativo 

(Vulcan XC-72 ou XC-72R) com platina ancorada em sua superfície. Essas partículas 

de carvão são recobertas pelo próprio material da membrana, maximizando a interface 
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trifásica: condutor eletrônico, iônico e gás. Esses eletrodos são chamados de 

EDG (Eletrodos de Difusão Gasosa). 

As fontes de potência eletroquímica perdem potencial elétrico (voltagem) com o 

aumento da densidade de corrente. O potencial de equilíbrio é de 1,23 V (vs. EPH), a 

25 ºC, potencial ideal de uma célula à temperatura ambiente, equação 3. Sob 

solicitação de corrente, uma célula unitária pode fornecer 0,6 a 0,7 V, para densidades 

de corrente que variam segundo tipo de célula a combustível (de 0,15 a 1,0 A cm-2) 

[11]. 

Geralmente, o desempenho de uma célula a combustível é dado por sua curva 

de polarização. A curva apresenta uma queda de potencial da célula, a partir do 

potencial de circuito aberto (E0), com o potencial (E) em função da densidade de 

corrente (i). Geralmente, as células a combustível apresentam três sobrepotenciais 

importantes: ativação, queda ôhmica e transferência de massa (concentração), 

(FIG. 3) [6]. 

 

 

 

FIGURA 3: Esquema de curva característica (E versus i) de polarização de uma célula 

a combustível. 

 

A barreira de energia de ativação surge como resultado da ruptura de ligações e 

começa a ocorrer quando a espécie eletroativa inicia sua trajetória em direção ao 
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eletrodo (cátodo). A polarização por ativação reflete uma limitação imposta, pois as 

velocidades de reações eletródicas são finitas. Um eletrocatalisador incorporado à 

estrutura do eletrodo desempenha um papel fundamental no aumento das velocidades 

das reações e consequentemente, na minimização dos sobrepotenciais de ativação. 

O ηA associa-se à resistência de transferência de carga na interface eletrodo/eletrólito 

(Dupla Camada Elétrica - DCE). Segue a equação de Butler-Volmer [6]: 

 

( ){ }TRF Aeii
...

0

ηβ−=                                                                                                   (4) 

                                                       

A polarização por queda ôhmica resulta da presença de resistências elétricas 

dos componentes das células. As contribuições principais são devidas aos eletrólitos, 

eletrodo e contatos elétricos. Na prática, para manter a polarização por queda ôhmica 

pequena, os eletrodos são construídos para possuírem alta condutividade eletrônica 

(em geral, emprega-se grafite impregnado com um catalisador). Por outro lado, o 

compartimento do eletrólito que separa os eletrodos é desenhado de forma a manter 

uma distância mínima entre eles [6,11]. No Sobrepotencial por queda Ôhmica ocorre 

uma queda de sobrepotencial constante, pois este fato revela uma condutividade do 

eletrólito baixa cujo efeito é chamado queda ôhmica que segue a lei de ohm. 

 

IRR .=η                                                                                                                (5) 

 

R – resistividade do eletrólito. 

 

 A polarização por transferência de massa resulta do esgotamento do gás 

reagente na interface eletrodo/eletrólito. Isto acontece por causa do consumo rápido do 

gás reagente através da reação eletródica responsável pelo fornecimento dos elétrons 

durante a operação do sistema, problema agravado por baixa solubilidade dos gases. 

Na prática, os eletrodos devem possuir elevada área interfacial e serem porosos para 

garantir o acesso fácil e contínuo dos reagentes gasosos [11]. No sobrepotencial de 

transferência de massa a velocidade de reação é determinada pela chegada da 

espécie reagente à superfície ativa do eletrodo (DCE). 
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Os materiais mais utilizados em células a combustível de membrana trocadora 

de prótons são: membranas de Nafion (eletrólito), catalisadores platina e catalisadores 

a base de platina (ligas de platina).  

Os mecanismos envolvidos no transporte de massa em direção ao eletrodo, 

ocorre por: 

 Difusão: é o transporte de espécies devido a ação de gradientes de 

concentração ou gradientes de potencial químico.
 

Migração: é o transporte de espécies decorrente da variação de potencial 

elétrico. 

Convecção: é o transporte de matéria causado pela agitação da solução 

provocada por um agitador magnético ou mecânico, por gradientes térmicos, por 

gradientes de densidade [11]. 

 

2.3. Membrana de Nafion 

 

 Nafion é um polímero orgânico condutor de prótons com incorporação de íons, 

descoberto nos finais dos anos 1960 por Walther Grot, da Du Pont [12]. É o primeiro de 

uma classe de polímeros sintéticos com propriedades iônicas chamadas de ionômeros. 

Essas propriedades são fortemente influenciadas pelo peso equivalente (PE), teor de 

água, natureza do solvente, troca de cátions e temperatura. O Nafion é uma membrana 

disponível comercialmente e sua estrutura molecular é bem conhecida. Ele é 

constituído por duas fases distintas. A fase hidrofóbica (apolar) corresponde à cadeia 

principal de politetrafluoretileno (PTFE) e a fase hidrofílica (polar) é composta por um 

perfluorado de éter de cadeia lateral terminando com grupo sulfônico )( 3HSO− .  

O Nafion é usado como eletrólito em células a combustível de membrana 

trocadora de prótons (PEMFC) devido à sua excelente estabilidade química, térmica e 
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mecânica. Este polímero possui baixa cristalinidade devido ao grande número de 

ramificações, sendo que o politetrafluoretileno contribui com a parte cristalina e as 

cadeias sulfonadas com a parte amorfa. O Nafion apresenta uma alta condutividade 

iônica a uma temperatura baixa, havendo limitações acima de 100 °C devido à sua 

baixa estabilidade em altas temperaturas (FIG. 4), [6, 13]. 

 

 

 

FIGURA 4: Estrutura química da membrana do Nafion. m = 1, 2, 3 e n normalmente 

possui um valor na faixa de 6 – 7 [6]. 

 

 Através do peso equivalente (PE) do Nafion pode-se determinar a distribuição 

sequencial na cadeia polimérica. A expressão de PE é dada por: PE = 100 m + 446, 

onde m representa a fração da unidade monomérica de tetrafluoretileno (PTFE) 

encontrada na cadeia. O PE é o número em gramas do polímero (Nafion) seco em mol 

de grupos sulfônicos, na forma ácida, que neutraliza um equivalente de base [14]. Em 

membranas comerciais, geralmente, o valor de m está em torno de 6, portanto o valor 

do PE do Nafion é igual a 1.100 g mol-1 [15]. 

 

2.4. Catalisadores 

 

A platina (Pt) é extensamente utilizada como eletrodo em processos 

eletrocatalíticos por ser um metal nobre que além de apresentar estabilidade em 

diversos meios eletrolíticos, possui alta capacidade de adsorção de espécies orgânicas 
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e inorgânicas, sua principal vantagem em relação aos outros metais nobres. Um dos 

grandes interesses de se estudar a platina em processos eletródicos é viabilizar sua 

aplicação como ânodo em sistemas denominados células a combustível. A platina é o 

principal metal usado nos eletrocatalisadores das células a combustível de baixa 

temperatura de operação, podendo ser usado tanto para a oxidação anódica, quanto 

para a redução catódica, elevando consideravelmente a cinética das reações 

eletródicas e possibilitando o uso tecnológico das células a combustível [12, 16].  

Os problemas associados ao envenenamento por contaminantes, quando se 

utiliza o hidrogênio produzido pela reforma dos hidrocarbonetos, e devido à lenta 

cinética da reação de redução de O2 fazem com que seja necessário o 

desenvolvimento de catalisadores binários, ternários ou quaternários. O 

desenvolvimento de catalisadores baseia-se em resultados de curvas de polarização 

obtidas comparado com eletrocatalisadores convencionais [17]. 

A curva de vulcano é uma correlação entre a atividade de eletrocatalisador e um 

parâmetro específico do eletrocatalisador, utilizada para avaliar o desempenho 

catalítico de eletrocatalisador. Quanto maior a corrente de intercâmbio i0, equação 4, 

maior atividade catalítica, torna-se mais fácil a seleção do melhor catalisador. A curva 

de vulcano relaciona o logaritmo da corrente de intercâmbio com a entalpia de 

adsorção do hidrogênio em diferentes superfícies metálicas [6].   

Dentre os catalisadores que contêm suportes que podem ativar o oxigênio, 

otimizando os benefícios catalíticos a partir das interações entre oxigênio e o suporte, 

podem-se mencionar as misturas de óxidos baseados em cério, o qual é sólido versátil 

trocador de oxigênio e ideal para aplicação eletrocatalítica e/ou catalítica em células a 

combustível na construção dos eletrodos de difusão gasosa. 

 

2.4.1. Cério 

 

O Cério é o elemento de número atômico 58 e um dos 15 elementos 

classificados como lantanídeos (La a Lu), que juntamente com Sc e Y formam o grupo 

das terras raras. Cério é o mais abundante das terras raras. Sua abundância na crosta 

terrestre é da ordem de 60 ppm, o que o torna o 26º elemento em frequência de 
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ocorrência, sendo quase tão abundante quanto o cobre e o níquel [18, 19, 20]. Apesar 

de o cério ser o lantanídeo de maior ocorrência, é encontrado em muitos minerais 

somente em níveis de traços, sendo a bastinasita e monazita os minerais mais 

importantes como fonte de cério e suprem a maior parte da demanda mundial deste 

elemento [19, 20, 21].  

Os compostos de cério têm um enorme potencial para aplicação em diversas 

vertentes tecnológicas, devido algumas de suas propriedades, tais como: faixa de 

potencial redox, alta mobilidade de oxigênio na rede cristalina, alta afinidade por 

compostos contendo oxigênio [18-21].  

O íon cérico é um agente oxidante poderoso, mas quando associado com o 

oxigênio, um ligante forte, ele é completamente estabilizado transformando-se em 

óxido de cério (IV) [22]. Uma aplicação possível do cério é em células a combustível. 

Estas células têm grande importância na atualidade, principalmente na busca de 

alternativas para a geração de energia elétrica limpa de forma eficiente. 

 

2.4.2. Configuração eletrônica do cério 

 

O cério tem configuração eletrônica [Xe]4f15d16s2, três elétrons da banda de 

condução [(5d6s)3] e um elétron localizado [4f]. Esta configuração eletrônica é válida 

para qualquer terra rara desde Ce até Lu, com variação apenas no número  de elétrons 

4fn (1 ≥ n ≥ 14) [23, 24]. O cério é o elemento mais reativo dos lantanídeos, é muito 

eletropositivo e suas interações são predominantemente iônicas devido ao baixo 

potencial de ionização para a remoção dos três elétrons mais fracamente ligados 

[19-22]. As energias são tais que para todos os lantanídeos, o estado de oxidação mais 

estável é o trivalente (+III) onde a configuração eletrônica é [Xe]4fn e, especificamente 

no caso de cério, tem-se o Ce3+ com a configuração eletrônica [Xe]4f1 [19]. 

O cério trivalente tem propriedades semelhantes a outros íons lantanídeos com 

mesmo estado de oxidação, com exceção da sua fácil oxidação para Ce4+ e 

instabilidade em ar e água. Seus sais, geralmente, mais estáveis que os de Ce4+, são 

pouco hidrolisáveis e muito utilizados como precursores para vários compostos de cério 

[18, 23]. Diferentemente dos demais elementos dessa classe, o estado de oxidação 
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(+IV) também é estável, principalmente em virtude da configuração eletrônica 

semelhante à de um gás nobre ([Xe]4f0). Este elemento é o único lantanídeo, no estado 

tetravalente, estável em solução aquosa, porém a influência da carga maior e tamanho 

iônico menor faz com que os sais do íon Ce4+ sejam hidrolisados em soluções aquosas 

com mais facilidade que o íon Ce3+ e, em consequência disso, estas soluções são 

fortemente ácidas [18].  

No estado tetravalente, o cério é um agente oxidante forte e pode ser reduzido 

por ácidos orgânicos, sais ferrosos, peróxido de hidrogênio e outros compostos 

inorgânicos e orgânicos, uma vez que o potencial padrão de redução (E0) para o par 

Ce(IV)/Ce(III) é de aproximadamente 1,6 V (vs NHE), com algumas variações 

dependendo do íon e do meio [18]. Apesar deste potencial, soluções contendo Ce (IV) 

são estáveis, provavelmente por efeitos cinéticos.  Em virtude dessas propriedades de 

oxi-redução, o cério é bastante conhecido e utilizado em uma série de reações de 

síntese orgânica e de métodos analíticos [18, 25]. 

 

2.4.3. Óxido de cério (IV) 

 

Dentre os óxidos metálicos, o óxido de cério (IV), CeO2, também chamado de 

céria, se destaca ao possuir diversas propriedades devido a sua configuração 

eletrônica. Atualmente, ele é largamente aplicado em catalisadores de exaustão 

automotiva. O óxido tem a propriedade de absorver e liberar oxigênio sob condições 

reversíveis de oxidação e redução. A característica primordial do comportamento da 

céria está relacionada à ocupação dos orbitais 4f. Este assunto é muito discutido na 

literatura, pois há controvérsias com relação à ocupação ou não do orbital 4f para a 

formação do CeO2 no que se refere à formação de vacâncias de oxigênio [26].  

CeO2 é um cristal iônico com estrutura da flourita. Em um cristal perfeito de 

CeO2, cada átomo de oxigênio está situado no centro de um tetraedro circundado por 

quatro átomos de cério. A banda p do oxigênio possui dois elétrons extras fornecidos 

pelo cério. Estes elétrons são deixados para trás quando o átomo de oxigênio deixa a 

sua posição na rede cristalina criando uma vacância. Estes elétrons, porém, podem 

ocupar o estado de energia vazio mais baixo possível que estão na banda f de cério ou, 
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ocasionalmente, numa banda de impureza, quando houver dopantes incorporados no 

cristal. A presença de íons Ce3+ torna mais fácil a formação de vacâncias de oxigênio 

no cristal de CeO2 [26]. 

O óxido de cério mais estável é o óxido de cério (IV). O CeO2 é estável  em 

virtude de sua estrutura cúbica tipo flourita, CaF2, grupo espacial Fm3m, com quatro 

átomos de cério e oito de oxigênio por célula unitária (FIG. 5),  até mesmo em forma 

sub-estequiométrica, isto é, deficiente em oxigênio (CeO2-x, 0 ≤ x ≥ 0,4) [18, 27, 28].  

 

FIGURA 5: Estrutura cristalina da rede fluorita cúbica (Fm3m) de CeO2. As esferas 

pretas são átomos de cério e as esferas cinza são átomos de oxigênio [29]. 

Geralmente, a céria (óxido de cério) é uma estrutura fluorita cujo os cátions 

podem variar entre estados de oxidação +3 e +4 e tem a maior capacidade de 

armazenamento de oxigênio, funcionando como reserva de oxigênio [30]. Além disso, a 

céria e nanomateriais à base de céria podem melhorar o desempenho catalítico, 

aumentando a dispersão de metais ativos na superfície suporte. Alguns relatos 

mostram que, os catalisadores à base de céria têm um bom desempenho na oxidação 

de CO, fornecendo espécies oxigenadas (OHads) a baixo potencial, removendo o 
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envenenamento nos sítios ativos de metais como a platina. Com a otimização da 

estrutura de catalisadores à base de céria, o CeO2 pode, então, ser usado como 

cocatalisador, fato que motivou este estudo [30, 31, 32]. 

Para um bom eletrocatalisador para a eletro-oxidação de CO, a condutividade 

eletrônica e tolerância ao CO são dois aspectos importantes. Apesar da céria (CeO2) 

não ter boa condutividade eletrônica, ela pode promover oxidação de CO a CO2, 

significativamente [32]. 

 

2.4.4. Tolerância de monóxido de carbono (CO) 

 

O combustível ideal para as Células PEMFC é o hidrogênio puro, mas o seu uso 

é pouco favorecido por causa do seu alto custo e das dificuldades de armazenamento e 

manuseio. Mesmo na forma líquida ou ainda na forma de hidreto metálico, há uma 

enorme preocupação e severas exigências de medidas de segurança devem ser 

consideradas.  

Traços de monóxido de carbono no gás combustível (hidrogênio), provenientes 

da reforma catalítica dos hidrocarbonetos, mesmo quando encontrados em pequenas 

quantidades (< 10 ppm), são suficientes para reduzir drasticamente o desempenho da 

célula PEMFC devido à forte adsorção de CO na superfície de platina dos 

eletrocatalisadores utilizados no ânodo. O monóxido de carbono bloqueia os sítios 

catalíticos da platina, por quimissorção, impedindo a oxidação do hidrogênio [33]. Desta 

forma, a tolerância ao monóxido de carbono é um fator importante na escolha de um 

catalisador para a oxidação anódica de hidrogênio em células PEMFC alimentadas 

com o gás reformado.  

A adsorção de CO na Pt é enfraquecida em temperaturas elevadas, portanto a 

tolerância ao CO aumenta com a temperatura. Por exemplo, a tolerância ao CO é de 

10 - 20 ppm em aproximadamente 85 °C, 1.000 ppm em 130 °C, e aproximadamente 

30.000 ppm em 200 °C [34]. A FIG. 6 mostra a relação entre a cobertura da superfície 

de platina por monóxido de carbono e por hidrogênio em função da temperatura. 
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FIGURA 6: Cobertura da superfície da platina por H2 e CO em função da 

temperatura [35]. 

 

Com o aumento da temperatura a cobertura da superfície da platina por 

monóxido de carbono diminui. Além disso, um comportamento recíproco é observado 

para o hidrogênio, podendo-se notar que acima de 140 °C (413 K) a adsorção de 

hidrogênio na superfície da platina é favorecida. O grau de cobertura de H2 aumenta de 

uma forma significativa com o aumento da temperatura, porque os sítios ativos de Pt 

estão livres para o processo de adsorção de H2 [35, 36].  

  Geralmente, a adsorção de CO pode ocorrer de duas maneiras: adsorção linear 

e adsorção por ponte. A adsorção linear envolve um sítio de platina (Pt) e uma 

molécula de CO. A adsorção por ponte corresponde a adsorção de uma molécula de 

CO e dois sítios de platina. Muitos estudos estão sendo feitos sobre os problemas de 

envenenamento por monóxido de carbono com a finalidade de desenvolver os 

catalisadores binários à base de Pt e elementos oxofílicos, tais como: Zr, Zn, Fe, W e 

outros catalisadores alternativos, como: Ce, Pd, CeO2, e CeO2-Mx 

(M = W, Au, Co, Gd)  [37, 38].  

Para explicar o aumento de tolerância de CO nos eletrocatalisadores binários à 

base de Pt e como segundo elemento metálico o Ce, W, Ru, Rh e Sn, entre outros, 
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destacam-se dois mecanismos principais: o mecanismo bifuncional e o efeito eletrônico 

[39]. De acordo com o mecanismo bifuncional, as espécies reagentes (H2) e (CO) 

adsorvem-se preferencialmente nos átomos de Pt (Equações 7 – 9), enquanto que o 

outro metal (M = Au, Mo, Cu, Fe, W), menos nobre e consequentemente mais oxidável 

ou óxido metálico (CeO2, CeO2-Mx), produz espécies oxigenadas ou óxidos hidratados 

que atuam diretamente na oxidação do CO a CO2, liberando os sítios de Pt para novas 

adsorções (Equações 10 e 11) [40]. 

 

HPtPtH −⇔+ 222                                                                                                        (7) 

_eHPtHPt ++⇔− +

                                                                                                    (8) 

COPtCOyPt y −⇔+                                                                                                       (9) 

−+ ++−⇔+ eHOHMOHM 2                                                                                      (10) 

−+ ++++⇔−+− eHCOPtyOHMCOPty 2)1(
                                                             (11) 

 

A Céria (CeO2) é um bom cocatalisador para as condições de uma célula a 

combustível do tipo PEMFC, e é um dos catalisadores de óxidos de terras raras mais 

utilizados além de ser eficiente para eletro-oxidação de CO a CO2 [32]. Sendo que a 

ativação da água ocorre a altos potenciais (0,7 – 0,9 V). 

 

−+ ++−→+ eHOHCeOOHCeO 222                                                                             (12) 

−+ ++++→−+− eHCOCeOPtOHCeOCOPt adsads 222                                                 (13) 

 

No efeito eletrônico, a presença do segundo metal modifica a energia de 

quimissorção de H2 e CO por um mecanismo de doação/retrodoação de elétrons que 

enfraquecem a ligação entre Pt e CO, reduzindo a cobertura de CO e deixando livre os 

sítios de Pt para a oxidação de H2 (Equação 14) [40]. 
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CO                                                CO 

 ¦      E1                                          ¦       E2        →      E1 > E2                            (14)        

Pt                                                  ¦            

                                                     Pt-M      

      

E – energia de ligação 

 

Há várias metodologias de preparação de eletrocatalisadores, variando de 

acordo com os metais ou óxidos metálicos usados, a estrutura esperada do 

eletrocatalisador (liga), o tamanho de partícula desejado, etc. Entre esses métodos, 

tem-se o método de redução por álcool que foi utilizado neste trabalho. O método foi 

desenvolvido no IPEN e mostrou-se confiável e de boa reprodução [41]. 

 

2.4.5. Dopagem com tungstênio (W) 

 

O CeO2 pode ser obtido a partir de sais precursores por calcinação em ar ou 

meio que contém oxigênio, pode ser dopado com outros elementos e terras raras e de 

transição como o tungstênio. A introdução destes elementos na rede cristalina do CeO2 

faz com que ocorra uma compensação de cargas, gerando vacâncias de oxigênio, 

sendo que a mobilidade do oxigênio depende do tipo de dopante empregado [19, 21]. A 

dopagem mais comumente empregada é aquela em que os íons trivalentes de terras 

raras são introduzidos substitucionalmente na estrutura cristalina do óxido de cério, 

gerando vacâncias de oxigênio para preservar a neutralidade elétrica. 

Desconsiderando os efeitos de segregação de fase ou aprisionamento de 

átomos em poros no interior ou ao longo de fronteiras de grão, a dopagem por 

tungstênio dos depósitos de CeO2 pode ser descrita como uma diluição de 

íons W4+ e/ou W6+ na matriz CeO2, seja em sítios substitucionais, seja em sítios 

intersticiais, dependendo do nível de dopagem [42, 43]. Deve-se levar em consideração 

as hipóteses de que íons W4+ podem ser incorporados aos sítios Ce4+ da rede cristalina 

simultaneamente com a formação de vacâncias de oxigênio. Como os 

íons W4+ e/ou W6+ possuem tamanho menor que os íons de Ce4+ (TAB. 1), pode-se 
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esperar uma distorção da rede vizinha, o que facilita a migração de defeitos na matriz 

CeO2, além da incorporação dos átomos de tungstênio nos sítios vacantes de oxigênio. 

 

TABELA 1: Valores dos raios iônicos e volumes atômicos para átomos de cério, 

tungstênio e oxigênio [24]. 

 

Elementos Ce3+ Ce4+ W4+ W6+ O2- 

Raio iônico (Å) 1,14 0,97 0,64 0,60 1,4 

Volume atômico (Å3) 21 21 9,6 9,6 14 

 

A céria não é um condutor iônico, entretanto a sua condutividade iônica aumenta 

significativamente com a dopagem com cátions aliovalentes na rede da céria. 

A dopagem é responsável pela geração de vacâncias de oxigênio, que por sua vez são 

responsáveis pelo aumento da condutividade, porque estão envolvidas no mecanismo 

de condução [44, 45]. 

 

2.4.6. Vacâncias de oxigênio na superfície de céria 

  

 O óxido de cério (IV), CeO2, e materiais à base de óxido de cério são materiais 

promissores para várias aplicações, de maneira que eles têm sido amplamente 

pesquisados nos últimos anos [46]. A céria está se tornando um material importante 

em vários campos da tecnologia moderna, tais como catálise, microeletrônica, 

optoeletrônica, dispositivos eletroquímicos, bloqueadores de raios ultravioletas, 

etc. [46-48]. Suas diferentes funções são principalmente relacionadas com a 

existência da céria em dois estados de oxidação, trivalente e tetravalente, e a 

transferência de carga de Ce4+ - O2-. Os pontos de defeitos da estrutura de CeO2 

surgem devido à perda de oxigênio e formação de vacâncias de oxigênio, bem como 

devido à redução de íons Ce+4 para Ce+3, a fim de saturar a preservação da 

neutralidade.  
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Atualmente, grande atenção é dada à produção de pó nanocristalino de CeO2, 

esperando melhor atividade catalítica, propriedades redox e alta condutividade iônica. 

A diminuição do tamanho dos cristalitos em escala nanométrica aumenta a capacidade 

redox e a condutividade iônica de CeO2 devido a maior mobilidade, principalmente dos 

íons de oxigênio. No caso do cério, a condução iônica dá-se em virtude dos efeitos das 

vacâncias de oxigênio existentes na estrutura cristalina do CeO2 [49]. 

Os defeitos tais como vacâncias de oxigênio e discordância de aresta são os 

sítios mais reativos nas superfícies de óxidos metálicos (FIG. 7). Industrialmente, o 

CeO2 é um dos óxidos mais interessantes porque o defeito de vacância de oxigênio 

pode ser formado rapidamente e eliminado, dando-lhe uma alta capacidade de 

armazenamento de oxigênio. Relativo aos outros suportes de óxidos, a céria também 

aumenta o desempenho dos catalisadores de metais de transição em uma variedade 

de outras reações incluindo reação de deslocamento de água-gás 

(water gas shift reaction) e PROX (oxidação preferencial de CO) [50]. As vacâncias de 

oxigênio são cruciais para a ligação da espécie cataliticamente ativa da céria.  

 

Charles T. Campbell and Charles H. F Peden 309 (2005) 713 

 

FIGURA 7: Efeito reativo em uma superfície de céria. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal, o estudo e desenvolvimento de novos 

sistemas de eletrocatalisadores nano-dispersos 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C para 

ânodos com maior tolerância ao monóxido de carbono (CO), para aplicação em células 

a combustível de membrana polimérica trocadora de prótons (PEMFC). Fazer as 

caracterizações físico-química dos eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C e 

as avaliações dos seus desempenhos mediante a realização de curvas de polarização 

em estado estacionário, utilizando como combustível uma mistura de H2/CO (100 ppm 

de CO), operando em baixas temperaturas a aproximadamente 85 ºC. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. PREPARAÇÃO DOS ELETROCATALISADORES 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

 

Os reagentes químicos de grau P. A. e água deionizada de condutividade 

específica menor que 0,1 µS/cm foram utilizados durante a síntese dos materiais. O 

material (pó) de nanofase de Ce0,9W0,1O2 foi sintetizado por coprecipitação de oxalatos 

de cério (IV) e cátions de tungstênio (IV) [51]. 

A redução da platina foi feita pelo método de redução por álcool, usando-se uma 

solução aquosa de ácido hexacloroplatínico (H2PtCl6.6H2O, Aldrich) como fonte do 

metal, céria dopada com tungstênio (Ce0,9W0,1O2) foi utilizada como suporte e, uma 

solução aquosa de etilenoglicol (Merk) como solvente e agente redutor.  

Uma quantidade de óxido de cério (IV) dopado com tungstênio e ácido 

hexacloroplatínico foram misturados em uma solução etilenoglicol/água (75/25, v/v) e, 

uma solução aquosa de KOH 1,0 mol. L-1 foi adicionada gota a gota. A mistura 

resultante foi tratada em banho de ultrassom, por 20 minutos e submetida ao refluxo 

(oxidação de álcool e redução dos metais) a 140 ºC, por 3 horas. A suspensão sólida 

resultante foi filtrada, lavada com água e seca a 70 ºC, por 3 horas. O material 

Ce0,9W0,1O2 foi preparado com 2% em massa de platina para produzir o composto 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2 [41].  

Os materiais 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 preparados pelo método de redução por álcool 

foram misturados em Pt/C E-TEK 20%, utilizando processo de mistura física para 

produzir os eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C. Uma mistura para a 

preparação do eletrodo de difusão gasosa, contendo Pt/C E-TEK e 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 

foi dispersa em água e gotas de álcool isopropílico foram adicionadas a esta 

suspensão. A mistura foi condicionada em um banho ultrassônico durante 15 minutos e 

submetida à agitação mecânica por 2 horas. Posteriormente, o material resultante foi 

seco em capela a temperatura ambiente sob agitação manual a cada 10 minutos. 
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A FIG. 8 ilustra o processo de síntese e processo de mistura física dos 

eletrocatalisadores. 

 

 
                                                                        
FIGURA 8: Esquema simplificado do processo de síntese e processo de mistura física 

dos eletrocatalisadores. 

 

O eletrocatalisador 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 (2mg de Pt + 98mg de Ce0,9W0,1O2) foi 

suportado com carbono utilizando processo de mistura física. Nessa mistura de 

catalisador com o substrato (Carbon Black XC-72R, Cabot) utilizado como suporte, em 

cada 2 mg de 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 adiciona-se 8 mg de carbono para a obtenção de 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C .  

As misturas físicas dos eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C foram 

feitas de seguinte maneira (FIG. 9): 

 

 



   

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Processo de mistura física dos eletrocatalisadores 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com quantidades de massa (mg) utilizadas. 

 

As misturas foram dispersas em água e gotas de álcool isopropílico foram 

adicionadas na solução. As misturas foram condicionadas em um banho ultrassônico 

durante 15 minutos e submetidas à agitação mecânica por 2 horas e a misturas 

resultantes foram secas em capela a temperatura ambiente sob agitação manual a 

cada 10 minutos com o bastão de vidro. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÕES FÍSICAS DOS MATERIAIS  

 

 Os eletrocatalisadores 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C ( e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com 

diferentes razões mássicas (Pt:Ce0,9W0,1O2 (50:50, 60:40 e 70:30)) preparados pelo 

processo de mistura física foram caracterizados por espectroscopia de energia 

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

transmissão (MET). Utilizou-se EDX a fim de se verificar as composições dos diferentes 

materiais preparados. Pela técnica de DRX também foi possível obter informação 

Mistura física: 
Pt/C E-TEK 20% + 2%Pt-Ce0,9W0,1O2 

Pt:Ce0,9W0,1O2 (60:40): 
9 mg (Pt/C E-TEK 20%) + 
1 mg (2%Pt-Ce0,9W0,1O2) 

 

Pt:Ce0,9W0,1O2 (50:50): 
8 mg (Pt/C E-TEK 20%) + 
2 mg (2%Pt-Ce0,9W0,1O2) 

Pt:Ce0,9W0,1O2 (70:30): 
10 mg (Pt/C E-TEK 20%) + 
1 mg (2%Pt-Ce0,9W0,1O2) 
 

Eletrocatalisador: 
20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C:  

50:50, 60:40 e 70:30 
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referente a estrutura cristalina do eletrocatalisador e, através da equação de Scherrer, 

foi possível determinar o tamanho médio do cristalito, por MET foi possível através das 

micrografias determinar a distribuição e o tamanho médio de partícula no 

eletrocatalisador.  

  

4.2.1. Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDX) 

 

As análises de EDX foram realizadas utilizando-se um microscópio eletrônico de 

varredura, modelo Philips XL30 com um feixe eletrônico de 20 kV e equipado com 

microanalisador EDAX modelo DX-4. 

 A Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDX) é uma técnica 

analítica semiquantitativa, usada para análise elementar ou caracterização química de 

uma amostra. 

Para cada experimento uma fina camada de pó do eletrocatalisador foi 

compactada numa fita de dupla-face colada sobre um porta-amostra de alumínio e 

introduzido no microscópio eletrônico de varredura [52, 53, 54].  

 

4.2.2. Difratometria de Raios X (DRX) 

 

A difração de raios X (DRX) foi usada para dar informações sobre o tamanho 

médio de cristalito e identificação das fases formadas. Também fornece informação 

sobre a presença de ligas em partículas nanométricas a partir da análise da posição 

dos picos no difratograma de raios X.  

Os experimentos de difração de raios X foram realizados em um difratômetro 

convencional Rigaku (modelo MiniFlex II), usando-se uma fonte de radiação 

CuKα (λ = 1,54056 Å). Os experimentos foram realizados no intervalo de varredura em 

2θ de 20º à 90º com velocidade de varredura de 2º (2θ)/min. Para realizar estes 

experimentos uma pequena quantidade de pó do eletrocatalisador foi compactada em 

um suporte de vidro que foi introduzido no difratômetro. O tamanho médio de cristalito 

foi estimado utilizando a equação de Scherrer (Equação 15) [55]: 
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=                                                                                                 (15) 

 

onde d é o diâmetro médio dos cristalitos em nanômetro; K é uma constante que 

depende de forma dos cristalitos, foi utilizado o valor de K = 0,9 admitindo-se cristalitos 

esféricos; λ é o comprimento de onda da radiação usada; β é a largura a meia altura do 

pico em radianos e θ é o ângulo de Bragg em graus para o ponto máximo do pico 

analisado. 

 Na determinação do tamanho médio dos cristalitos da Pt e do CeO2 escolheu-se 

o plano (220) da estrutura cúbica da face centrada (cfc) da platina e da estrutura 

cristalina de CeO2, pois no intervalo de 2θ entre 20º a 45º, pode haver interferências de 

fases de carbono bem como de outros elementos químicos presentes na composição 

do eletrocatalisador [55, 56]. 

 

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As análises de micrografia eletrônica de transmissão são úteis para verificar a 

distribuição das partículas no suporte de carbono e também verificar o tamanho das 

partículas formadas.  

As imagens de MET foram obtidas com um microscópio eletrônico de 

transmissão JEOL (modelo JEM-2100) operado em 200 kV [30].  

Os histogramas com as distribuições de tamanho de partículas incluem análises 

de várias regiões da micrografia para cada eletrocatalisador e dos tamanhos médios de 

partícula destes eletrocatalisadores. As elaborações dos histogramas foram baseados 

na contagem de 150 partículas em cada micrografia, utilizando o programa Image Tool. 
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4.3. FABRICAÇÃO DE MEA’S 

 

4.3.1. Tratamento das membranas Nafion® 

 

A membrana Nafion® 115 (Du Pont) com uma espessura de 127 µm foi cortada 

na dimensão desejada, aproximadamente, 5 cm2. 

Inicialmente, as membranas foram lavadas com água ultra-pura a 80 ºC por 

1 hora. Posteriormente, as membranas foram tratadas com o peróxido de hidrogênio 

(H2O2 3%) e ácido sulfúrico (H2SO4 0,5 mol L-1), respectivamente, a 80 ºC por 1 hora. 

No intervalo de cada tratamento, as membranas foram submetidas a 3 lavagens com 

água ultra-pura a 80 ºC por 1 hora cada lavagem [58].  

Após o tratamento, as membranas foram acondicionadas imersas em água 

deionizada em um frasco de vidro com tampa e adequadamente limpo. Esse 

tratamento tem como finalidade a remoção de possíveis contaminantes orgânicos e 

inorgânicos das membranas Nafion®. A FIG. 9 ilustra diagrama esquemático da 

sequência experimental de tratamento das membranas Nafion®. 
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FIGURA 10: Diagrama esquemático de tratamento das membranas Nafion®. 

 

4.3.2. Conjuntos Eletrodos - Membrana (MEA’s) 

 

Para confecção dos MEA’s, foi escolhido o tecido de carbono (EC-CC1-060T), 

tratado com politetrafluoretileno (PTFE – 35%) como camada difusora de gás 

(GDL – Gas Diffusion Layer). A camada catalítica do ânodo foi preparada utilizando-se 

cargas de eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C iguais a 0,328, 0,364 e 

0,401 mg Pt cm-2. Na camada catalítica do cátodo foi utilizado uma carga de 

0,4 mg Pt cm-2 do eletrocatalisador comercial Pt/C E-TEK 20%. Foram utilizados 

1,1 mg cm-2 de solução de Nafion 5% para a confecção do cátodo e do ânodo [58].  

Lavagem: H2O ultra-pura 
80ºC/1h 

Três lavagem: H2O ultra-pura 
80ºC/1h cada lavagem 

Três lavagem: H2O ultra-pura 
80ºC/1h cada lavagem 

Membrana Nafion® 115 
(espessura: 127 µm) 

Tratamento: 
 H2O2 3% 
80ºC/1h 

Tratamento: 
 H2SO4 0,5 mol L-1 

80ºC/1h 
 

Membrana Nafion® 
tratada 
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As camadas catalíticas foram preparadas manualmente sobre o tecido de 

carbono pela técnica de pintura por pincel até a transferência total da carga catalítica. 

Após a pintura, os eletrodos foram colocados na estufa a 75 °C por duas horas para 

secagem.  

Os MEA’s (área geométrica de 5 cm2) foram preparados por prensagem a 

quente, a 125 ºC (Prensa hidráulica - Marconi – MA 098), e pressão de cinco toneladas 

(ou 1.000 Kgf cm-2 ) por 2 minutos. O processo de prensagem tem por finalidade 

melhorar o contato elétrico entre a membrana e a camada catalítica. O MEA foi 

prensado entre duas molduras de fibra de vidro vazadas (espaçadores), uma de cada 

lado do MEA, deixando exposta a camada catalítica (FIG. 10a). Esta moldura tem a 

função de evitar vazamento dos gases e amenizar a pressão na camada catalítica, 

(FIG. 11) [56, 59]. 

 

  

(a) (b) 

 

FIGURA 11: MEA’s: (a) MEA entre as molduras de teflon, (b) Conjunto 

eletrodos-membrana (MEA). 

 

4.4. VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS E STRIPPING DE CO 

 

Os experimentos de stripping de CO foram realizados para a verificação dos 

potenciais de atividade catalítica de oxidação do CO para cada eletrocatalisador 
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estudado. Os experimentos de stripping de CO foram realizados em células a 

combustível, utilizando-se um potenciostato-galvanostato (Autolab), ligado ao booster 

active (BSTR10A–Autolab) e acoplados a um computador. No stripping de CO, o ânodo 

foi utilizado como eletrodo de trabalho e o cátodo como o eletrodo de referência de 

hidrogênio e contra eletrodo (FIG. 12) [60].  

 

 

 

 

FIGURA 12: Sistema de operação de stripping de CO na célula PEMFC utilizada. 

 

Os voltamogramas cíclicos sem CO foram realizados com a injeção de fluxo de 

N2 no eletrodo de trabalho e a injeção contínua de H2 no cátodo (contra eletrodo e 

eletrodo de referência de hidrogênio) por 15 minutos considerando o intervalo de 

potencial de 0,1 – 0,9 V para o eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C e o 

intervalo de potencial de 0,05 – 1,0 V para o eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20%, com a 

velocidade de varredura de 0,02 V s-1 [60, 61]. 
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Os experimentos de stripping de CO foram realizados com a injeção de uma 

mistura de H2/CO (1.000 ppm de CO) no ânodo em um potencial de 0,2 V, por 

10 minutos. Posteriormente, N2 foi injetado durante 20 minutos para remover o excesso 

de CO. Finalmente, foi realizada uma voltametria cíclica (2 ciclos) a uma velocidade de 

varredura igual a 20 mV s-1 no intervalo de 0,1 a 0,9 V, a temperatura ambiente [60]. 

 

4.5. DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE POLARIZAÇÃO DAS CÉLULAS A 

COMBUSTÍVEL  

 

Curvas de polarização galvanostática foram obtidas de forma a avaliar o 

desempenho catalítico dos eletrocatalisadores estudados conforme a montagem 

experimental apresentada na FIG. 13. 

 

 

 

FIGURA 13: Sistema de operação de célula a combustível de baixa temperatura 

(PEMFC). 
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Para testes em células a combustível unitária são necessários eletrólitos 

comerciais (membranas de Nafion®), eletrocatalidadores preparados em laboratório, 

eletrocatalisadores comerciais, utilizados na confecção dos eletrodos de difusão 

gasosa (EDG) e a montagem dos conjuntos eletrodos-membrana (MEA – Membrane 

Electrode Assemblies). 

A avaliação de desempenho de uma célula a combustível se faz, geralmente, 

pelo estudo de sua curva de polarização que relaciona o potencial da célula com a 

densidade de corrente.  

As medidas de polarização foram realizadas em uma célula a combustível 

unitária da Electrocell com placas de grafite do tipo serpentina para distribuição de 

combustível (5 cm2 de área geomética ativa). Foram utilizados eletrocatalisadores  

Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C na oxidação de H2 (ânodo) e 

eletrocatalisador comercial (Pt/C E-TEK 20%) na redução de O2 (cátodo). 

Na operação de célula do tipo PEMFC, inicialmente, foi realizada uma purga do 

sistema com o N2 no ânodo e cátodo por 20 min. Foram abertas as linhas de vazões de 

gases H2 e O2, foi feita ativação de sítio de eletrocatalisadores alternando-se o aumento 

e diminuição da corrente por várias vezes. A célula a combustível, alimentada com H2 

foi polarizada mantendo-a sob potencial de 0,6 V por 2 horas. Após a aquisição de 

dados de experimento com H2, fechou-se a linha de gás (H2) e foi aberta a linha de 

mistura de gás (H2/CO (100 ppm de CO)) que foi polarizada e mantida em um potencial 

de 0,8 V por 2 horas, após essa estabilização de 2 horas  foi realizada a aquisição de 

dados. 

A aquisição de dados foi realizada com uma varredura da faixa de corrente na 

ordem crescente começando-se de 0,0 A. A célula a combustível foi mantida em 

operação em uma temperatura constante de 85 ºC com uma pressão de 2 bar.  

 

4.5.1. Operação com hidrogênio (H2) 

 

 O H2 foi injetado no ânodo com uma vazão de 300 mL/min, enquanto o O2 foi 

injetado no cátodo com uma vazão de 200 mL/min. (durante o aquecimento da célula), 

passando para 516 mL/min no final do processo (nas etapas de estabilização e 
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obtenção de dados). A temperatura do umidificador do ânodo foi mantida em 100 ºC e 

do umidificador do cátodo em 90 ºC com uma pressão de 2 bar em ambos os lados. 

A célula foi estabilizada sob um potencial de 0,6 V, por 2 horas [27, 58]. Após 

essa estabilização, partiu-se para a aquisição de dados. 

 

4.5.2. Operação com monóxido de carbono (CO)  

 

 Após os experimentos com H2 puro, foram realizados os experimentos com uma 

mistura de H2/CO com concentração de 100 ppm de CO proveniente de cilindros 

calibrados fornecidos pela empresa White Martins. Nas medidas de CO foram mantidas 

as pressões, temperaturas de umidificadores, vazões mássicas dos gases e 

temperatura de célula, utilizadas nas medidas anteriores (com H2). O combustível 

H2/CO (100 ppm de CO) foi injetado no ânodo, enquanto no cátodo, foi injetado o 

oxigênio. 

A célula foi estabilizada sob um potencial de 0,8 V, por 2 horas e, posteriormente 

partiu-se para a aquisição de dados [56, 62].  A leitura do potencial (E) em função da 

densidade de corrente (i) descreve a curva de polarização, como no item 3.5. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. ANÁLISE POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X (EDX) DE 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C E 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

 

Os eletrocatalisadores 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C foram 

preparados pelo processo de mistura física.  

Nas FIG. 14 e 15 são apresentados os espectros obtidos por espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-X (EDX) dos eletrocatalisadores 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com diferentes razões mássicas. 

No espectro de energia dispersiva de raios X, o eletrocatalisador 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C preparado (FIG. 14) apresentou os picos relativos a tungstênio, 

platina e cério.  

 

 

FIGURA 14: Espectro do sistema de eletrocatalisador 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C. 

 

Nos espectros de energia dispersiva de raios X obtidos, todos os 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C (Pt:CeWO2 50:50, 60:40 e 70:30) 

preparados (FIG. 15), apresentaram os picos relativos a tungstênio, platina e cério.  
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FIGURA 15: Espectros dos sistemas de eletrocatalisadores 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com diferentes razões mássicas (Pt:CeWO2 50:50, 60:40 

e 70:30). 
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Na TAB. 2 são apresentados as razões mássica e atômica dos elementos da 

composição do material 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C, preparados pelo método de redução por 

álcool e pelo processo de mistura física.  

 

TABELA 2: Resultados obtidos por EDX do sistema de eletrocatalisador 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C. 

 

Eletrocatalisador  Razão atômica 

nominal 

Razão atômica  

(EDX) 

  

Pt:Ce:W 

 

Pt:Ce:W 

 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C 

 

2:88:10 

 

2:90:8 

 

 

A razão atômica (EDX) de platina foi de, aproximadamente, 2%, ou seja, a razão 

atômica nominal de platina igual a razão atômica experimental, isto mostra que existe 

uma boa relação entre a razão atômica nominal e razão atômica (EDX), confirmando 

que o método foi eficaz [59, 63].  
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Na TAB. 3 são mostradas as razões mássicas dos elementos dos 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C preparados pelo processo de mistura 

física. 

 

TABELA 3: Resultados obtidos por EDX dos sistemas de eletrocatalisadores 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com diferentes razões mássicas. 

 

Razão mássica de 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

Razão Mássica 

nominal 

Razão mássica 

 (EDX) 

Pt Ce0,9W0,1O2 Pt:Ce:W Pt:Ce:W 

50 50 51:43:06 48:47:05 

60 40 69:27:04 64:30:06 

70 30 72:25:03 67:23:10 

 

Para os eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C preparados pelo 

processo de mistura física, as análises por EDX mostraram que as razões mássicas 

Pt:Ce:W obtidas são similares às razões mássicas nominais [62]. 

 

5.2. DIFRATOGRAMAS DOS ELETROCATALISADORES Pt/C E-TEK 20%, 

2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C E 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C OBTIDOS POR DIFRAÇÃO DE 

RAIOS X (DRX) 

  

Na FIG. 16 são apresentados os difratogramas de raios X dos 

eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20%, 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C com diferentes razões mássicas. 
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FIGURA 16: Difratogramas de raios X dos sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20%, 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C preparado pelo processo de mistura física e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com diferentes razões mássicas. 

 

Todas as amostras apresentaram um pico largo centrado em 2θ = 24º associado 

ao plano (002) do suporte de carbono [54], e quatro picos (em 2θ = 40º, 45º, 68º e 82º), 

os quais são associados aos planos (111), (200), (220) e (311), respectivamente, 

característica da estrutura cúbica de face centrada (cfc) da platina (FIG. 16) [61]. 

Para todas as amostras que contêm céria em sua composição, observaram-se 

nove picos centrados em 2θ = 28º, 33º, 47º, 56º, 59º, 69º, 77º, 79º e 88º atribuídos, 

respectivamente, aos planos (111), (200), (220), (311), (222), (400), (331), (420) e 

(422) da fase de óxido de cério (IV), ou CeO2. O alargamento dos picos no 

difratograma de raios-X está associado ao tamanho de partícula dos 

eletrocatalisadores, ou seja, quanto menor o tamanho das partículas mais largo é o 

pico [31, 60, 61]. O difratograma de CeO2 evidenciou a estrutura cúbica de face 

centrada (cfc) de fluorita e não apresentou o pico de tungstênio (W), pois os átomos de 

tungstênio substitui os de cério na estrutura cristalina. 
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O tamanho de cristalito dos materiais Pt/C E-TEK 20%, 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C foram calculados pela equação de Scherrer (Equação 15) 

usando-se o pico (220) do plano de reflexão de Bragg de estrutura cristalina cúbica de 

face centrada (cfc) de platina e de CeO2.  

O tamanho médio dos cristalitos de platina foi menor que 2 nm, enquanto o 

tamanho médio de cristalitos do CeO2 foi  na faixa de 16 a 19 nm (TAB. 4) [55].  

 

TABELA 4: Resultados de DRX para os sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20%, 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C. 

 

Eletrocatalisadores Razão mássica 

Pt:C0,9W0,1O2 

Tamanho médio de cristalito 

(nm) 

     Pt                    CeO2 

Pt/C E-TEK ----- < 2 ----- 

2%Pt-Ce0.9W0,1O2/C ----- ----- 18 

20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C 50:50 ----- 19 

20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C 60:40 ----- 19 

20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C 70:30 ----- 16 

 

 

5.3. RESULTADOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 DE ELETROCATALISADORES 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C E 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

 

 No eletrocatalisador  2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C, a distribuição das nanopartículas no 

suporte de carbono foi observada por meio da técnica de microscopia eletrônica de 

transmissão, que permite a obtenção de imagens de diferentes regiões do 

eletrocatalisador preparado e, a partir das micrografias obtidas foram construídos os 

histogramas de distribuição de tamanhos médios de partículas.  

A micrografia obtida por microscopia eletrônica de transmissão e o histograma 

de distribuição de tamanho de partícula do eletrocatalisador 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C 



   

56 

 

preparado e suportado com carbono Vulcan (XC-72R), utilizando-se o processo de 

mistura física são apresentados na FIG. 17.  
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FIGURA 17: Imagem de MET e histograma de distribuição dos tamanhos de partícula 

do eletrocatalisador 2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C. 
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As nanopartículas metálicas apresentaram-se uniformemente dispersas no 

suporte de carbono e uma distribuição de tamanho de partículas estreita e monomodal 

foi verificada, com um tamanho médio de partículas por volta de 2,7 nm [30, 55]. 

Entretanto, verificou-se a existência de algumas regiões com aglomerações (FIG. 17). 

 

Nas micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão e os 

respectivos histogramas de distribuição dos tamanhos de partícula dos 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C preparados pelo processo de mistura 

física são mostrados nas FIG. 18 a 20.  

Todas as amostras apresentaram tamanhos de partícula e morfologias similares, 

sendo que as nanopartículas metálicas estão bem dispersas no suporte de carbono 

com distribuições dos tamanhos de partícula estreitas e monomodais. O tamanho 

médio de partícula dos eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C, foi de 

aproximadamente, 2,5 nm [30]. Verificou-se também a existência de algumas regiões 

com aglomerações.  
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FIGURA 18: Micrografia obtida por MET e histograma de distribuição dos tamanhos de 

partícula do sistema de eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

(Pt:CeWO2 (50:50)). 
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FIGURA 19: Micrografia obtida por MET e o correspondente histograma de distribuição 

dos tamanhos de partícula do sistema de eletrocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C (Pt:CeWO2 (60:40)). 
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FIGURA 20: Micrografia obtida por MET e o correspondente histograma de distribuição 

dos tamanhos de partícula do sistema de eletrocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C (Pt:CeWO2 (70:30)). 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

 

5.4.1. Voltamogramas cíclicos 

 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20% e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0.1O2)/C são apresentados na FIG. 21. 
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FIGURA 21: Voltamogramas cíclicos dos sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C em uma célula a combustível. 

v = 20 mV s-1, a 25 ºC. 

 

O voltamograma do sistema de eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20% mostrou uma 

região de adsorção/dessorção de hidrogênio (0,05 – 0,3 V) bem definida, o que é 

característico de platina. O voltamograma cíclico do sistema de eletrocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C apresenta região de adsorção/dessorção de hidrogênio 
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(0,1 - 0,3 V) com o perfil similar ao eletrocatalisador Pt/C E-TEK. Esse perfil de 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C apresentada na região de adsorção/dessorção de 

hidrogênio é característica de eletrocatalisadores Pt-CeO2/C [39, 61, 63, 66]. 

O sistema de eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C mostrou um 

aumento da corrente na região da dupla-camada elétrica (0,3 – 0,8 V) em relação ao 

eletrocatalisador Pt/C E-TEK. Este efeito pode ser atribuído à formação de espécies 

oxigenadas provenientes dos elementos presentes na composição do eletrocatalisador 

[61]. O voltamograma cíclico do eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 

apresentou um ombro em aproximadamente 0,62 V, atribuído ao CeO2 ou CeWO2 

(processo de oxidação de Ce (III) para Ce (IV)) [68]. 

Para os sistemas de eletrocatalisadores Pt/C E-TEK foram observados picos 

referentes à formação de óxidos de platina (na varredura anôdica) e redução desses 

óxidos (na varredura catódica) na região de potenciais entre 0,7 V, enquanto esse 

comportamento no eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C foi observado na 

região de potenciais de 0,6 V [61]. 

 

5.4.2. Stripping de CO 

 

Nas FIG. 22 e 23 são mostrados, respectivamente, os resultados para o 

stripping de CO sobre os sistemas de eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20% e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C. 
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FIGURA 22: Stipping de CO sobre o sistema de eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20% em 

uma célula a combustível. v = 20 mV s-1, a 25 ºC. 

 

No stripping de CO sobre o eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20% (FIG. 22), 

observou-se um pico em, aproximadamente 0,78 V, associado à oxidação do CO a 

CO2. O pico de oxidação do CO desaparece no segundo ciclo da voltametria cíclica, 

indicando que todo o CO adsorvido foi totalmente removido, tornando o perfil 

voltamétrico similar ao apresentado na FIG. 21 [62, 69].  

No segundo ciclo foram observados dois picos na região de adsorção/dessorção 

de hidrogênio, indicando a remoção total do CO previamente adsorvido e os tais picos 

não foram observados no primeiro ciclo devido a desativação do eletrocatalisador por 

CO fortemente adsorvido no sítio ativo de platina, o qual impede a adsorção/dessorção 

de hidrogênio (FIG. 22) [62]. 

No stripping de CO sobre o eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C 

(FIG. 23), apresentou um ombro em aproximadamente 0,62 V e, observou-se a 
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formação de um pico em 0,78 V associado à oxidação de CO a CO2 [61, 62]. O 

segundo ciclo do voltamograma revelou que provavelmente todo o CO foi oxidado e o 

comportamento voltamétrico foi praticamente idêntico ao voltamograma cíclico do 

eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C mostrado na FIG. 21. 

 Em uma análise do perfil de corrente em função do potencial do stripping de CO em 

uma região de potencial em que não há reação de oxidação de CO (0,05 - 0,3 V), 

observou-se uma inclinação na linha de base (região de adsorção/dessorção 

(varredura catódica), provavelmente ocasionada pelo efeito do suporte 

(Carbono Vulcan), (FIG. 23). Esse efeito de suporte foi discutido também por 

Markovic et al. [70], para determinar a área eletroativa dos eletrocatalisadores, os 

autores realizaram uma correção da inclinação da linha de base por meio de 

experimento de stripping de CO [68]. 
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FIGURA 23: Stripping de CO sobre o sistema de elertocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2/C 70:30 em uma célula a combustível. v = 20 mV s-1, 

a 25 ºC.  
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5.4.3. Stripping de CO: resultados comparativos 

 

A comparação dos resultados obtidos nos experimentos de stripping de CO 

sobre os diferentes sistemas de eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20% e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C preparados pelo processo de mistura física são 

mostrados na FIG. 24. 
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FIGURA 24: Stripping de CO sobre os sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C 70:30. v = 20 mV s-1, T = 25 ºC. 

 

Observou-se que o início da oxidação do CO sobre o sistema de 

eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C ocorreu em potenciais menos positivos 

(~ 0,45 V) que no sistema de eletrocatalisador Pt/C E-TEK (0,70 V). Esse resultado 

pode ser justificado pela formação de espécies oxigenadas a (CeO2-OHads) a baixos 

potenciais que ajudam a oxidar as moléculas de CO adsorvidas na superfície de 
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platina, muito provavelmente atuando pelo mecanismo bifuncional (fonte de espécies 

OH) levando a reação ocorrer em menores potenciais [61, 63]. O eletrocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C também apresentou maior corrente para oxidação de CO 

em potenciais mais baixos entre 0,4 e 0,68 V, em relação ao eletrocatalisador 

Pt/C E-TEK.  

  

5.4.4. Curvas de polarização de medidas em células a combustível  

  

Na FIG. 25 são apresentados os desempenhos dos eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C como ânodos em uma célula unitária 

do tipo PEMFC operando com H2/O2 puros, na forma de curvas de polarização. 
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FIGURA 25: As curvas de polarização das células do tipo PEMFC, utilizando os 

sistemas de eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C, 

alimentadas com H2 no ânodo e O2 no cátodo. Pressão absoluta de 2 bar a 85ºC.  
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Na operação com hidrogênio puro, o eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20% avaliado 

em células a combustível unitárias do tipo PEMFC apresentou um desempenho 

ligeiramente superior na região de ativação das curvas de polarização, 

aproximadamente, até 0,5 A cm-2, em relação aos outros eletrocatalisadores 

preparados (20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C), pois quanto maior o conteúdo de 

Ce0,9W0,1O2 maior é a resistência, comprovada pelo efeito de queda ôhmica (FIG. 25). 

Os valores das resistências ôhmicas dos eletrocatalisadores Pt/C E-TEK e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C com diferentes razões mássicas, preparados pelo 

processo de mistura física, são ilustrados na TAB. 5. 

 

TABELA 5: Comparação dos resultados obtidos em células a combustível, alimentadas 

por mistura de H2 levando em consideração a resistência ôhmica para todos os 

eletrocatalisadores preparados. 

 

Eletrocatalisadores Razão mássica  

Pt:Ce0,9W0,1O2 

Resistência ôhmica 

(Ω cm2) 

Pt/C E-TEK ----- 0,2735 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 70:30 0,3146 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 60:40 0,3808 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 50:50 0,3893 

 

No potencial de 600 mV (FIG. 25) o eletrocatalisador 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C 70:30 (razão mássica (%)) apresentou melhor densidade 

de corrente com menor resistividade em relação aos eletrocatalisadores 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com razões mássicas 50:50 e 60:40, sendo que esses 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C apresentaram menores densidades de 

corrente, comparado com Pt/C E-TEK 20% (TAB. 5). 

Na FIG. 26 são mostradas as curvas de polarização de células a combustível do 

tipo PEMFC com os ânodos contendo eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20% e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C preparados pelo processo de mistura física, alimentadas 

com uma mistura H2/CO (100 ppm de CO) no ânodo e O2 no cátodo.  
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FIGURA 26: Curvas de polarização das células PEMFC com alimentação de uma 

mistura de gás H2/CO (100 ppm de CO). Pressão absoluta de 2 bar a 85 ºC. (a) curvas 

totais, (b) ampliação de potencial entre 0,65 e 1,05 V.  
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Comparativamente, observou-se que, o eletrocatalisador Pt/C E-TEK apresentou 

uma queda de densidade de corrente para um mesmo potencial em relação aos 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C com razões mássicas de 50:50, 60:40 

e 70:30 na presença de 100 ppm de CO (FIG. 26a). Assim, um aumento de tolerância 

ao CO foi observado para os eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C  

(FIG. 26b) [39].  

Portanto, os eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C em comparação 

com os eletrocatalisadores Pt/C E-TEK, para oxidação de H2 puro, não apresentaram 

desempenhos superiores, mas os desempenhos se invertem para oxidação de 

H2/CO (100 ppm de CO). Esse fato também é observado na comparação de 

desempenhos entre os eletrocatalisadores Pt/C e PtRu/C ou PtMo/C [39, 60, 71]. 

Os resultados do sistema de eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C com 

razões mássicas de 50:50, 60:40 e 70:30) indicaram também que estes 

eletrocatalisadores poderiam ser uma alternativa aos sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% para o uso em células a combustível unitárias alimentadas com uma 

mistura H2/CO (100 ppm de CO), porque apresentaram os desempenhos superiores 

em relação ao sistema de eletrocatalisador Pt/C E-TEK (FIG. 26b), pois os sistemas 

dos eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C preparados pelo processo de 

mistura física oxidam o CO a CO2 em menores potenciais com relação ao sistema 

Pt/C comercial.   

Na FIG. 27 são apresentadas curvas de polarização obtidas em células a 

combustível unitária do tipo PEMFC para os sistemas de eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% e 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C preparados pelo processo de mistura 

física, alimentados com H2 puro e mistura H2/CO (100 ppm de CO) no ânodo e 

por O2 no cátodo.  
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FIGURA 27: Comparação das curvas de polarização obtidas em células a combustível 

do tipo PEMFC, utilizando os eletrocatalisadores Pt/C E-TEK e 

20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0.1O2)/C no ânodo e Pt/C E-TEK no cátodo, alimentadas com H2 

(símbolo fechado) e H2/CO com 100 ppm de CO (símbolo aberto) no ânodo e O2 no 

cátodo. Cargas de 0,328, 0,364 e 0,401 mg Pt cm-2, pressão absoluta de 2 bar, a 85 ºC.  

 

Os resultados com mistura H2/CO (100 ppm de CO) para os eletrocatalisadores 

Pt/C E-TEK 20% apresentaram uma queda de potencial da célula com uma perda de 

potencial de 0,5416 V a 0,6851 A cm-2, em relação as curvas de polarização obtidas, 

utilizando H2 puro no ânodo. Uma tolerância de CO foi observada sobre os sistemas de 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0,1O2)/C com razões mássicas de 50:50, 60:40 

e 70:30 preparados pelo método de redução por álcool e pelo processo de mistura 

física e apresentaram algumas perdas de potenciais de 0,3384, 0,3662 e 3662 mV, 

respectivamente, a 0,6851 A cm-2, em comparação com os resultados das curvas de 

polarização obtidos usando o hidrogênio puro no ânodo (FIG. 27)  [59]. Geralmente, a 
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eficiência na tolerância de CO é explicada pelo mecanismo bifuncional e efeito 

eletrônico [60, 62], mas neste trabalho a tolerância de CO foi explicada, 

preferencialmente, pelo mecanismo bifuncional.  

 Como mencionado anteriormente, no mecanismo bifuncional, o CO adsorve 

preferencialmente no sítio ativo da platina (Pt-CO), ao passo que o segundo metal 

(M = Sn, W, Ru, Rh, entre outros) ou óxido metálico (M = CeO2 ou CeWO2) que são 

elementos menos nobres que a platina,  fornecem espécies oxigenadas ou óxidos 

hidratados a baixos potenciais. Tais espécies atuam como agente oxidante na oxidação 

de CO a CO2, resultando na liberação dos sítios catalíticos da platina para as novas 

adsorções [60, 74, 75]. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios X, caracterização por difração 

de raios X, microscopia eletrônica de transmissão e resultados eletroquímicos 

mostraram que o processo de mistura física é viável para a preparação dos 

eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C.  

No stripping de CO, os sistemas eletrocatalíticos 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0.1O2)/C 

mostraram uma maior tolerância ao COads. Pois a oxidação ocorre em potenciais 

menos positivos, comparado a Pt/C E-TEK 20%. 

Para os eletrocatalisadores e condições estudadas, nas curvas de polarização 

das células a combustível do tipo PEMFC, alimentadas com hidrogênio puro, os 

sistemas de eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0.1O2)/C tiveram desempenhos 

ligeiramente menores com relação ao sistema de eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20% na 

região de sobrepotencial por ativação. 

Os sistemas de eletrocatalisadores 20%Pt-(2%Pt-Ce0,9W0,1O2)/C com razões 

mássicas: (50:50, 60:40 e 70:30) preparados pelo método de redução por álcool e 

processo de mistura física, alimentadas com mistura H2/CO (100 ppm de CO) 

mostraram-se de desempenho superior para a oxidação de COads, sob pressão 

absoluta de 2 bar a uma temperatura de 85 ºC, comparados com o sistema de 

eletrocatalisador Pt/C E-TEK 20%, indicando ser alternativas promissoras aos sistemas 

de eletrocatalisadores Pt/C E-TEK 20%, para o uso em células a combustível unitárias 

alimentadas por mistura H2/CO (100 ppm de CO). 

A tolerância ao CO para os eletrodos confeccionados a partir das camadas 

difusoras baseadas em eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0.1O2)/C, dá-se pela 

ocorrência de mecanismo bifuncional, que favorece a oxidação de CO a CO2. 

Pela análise dos resultados globais, mostrou-se que o sistema de 

eletrocatalisador 20%Pt-(2%Pt-Ce0.9W0.1O2)/C é promissor para o uso em células a 

combustível do tipo PEMFC, objetivo principal deste trabalho. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

 

- Produzir sistemas eletrocatalíticos com Ce0,9W0,1O2 em eletrocatalisador 

PtRu/C para comparar com PtRu/C E-TEK. 

- Estudar a mudança na ordem de preparação de eletrocatalisador, produzindo 

eletrocatalisadores com maior porcentagem de platina pelo método de redução por 

álcool. 

- Produzir e caracterizar sistemas de eletrocatalisadores contendo outros elementos de 

terras raras como dopantes em CeO2, por exemplo: La, Pr, Nd, Tb, Dy, Ho, Er ou Lu, 

para aplicação em experimento com mistura H2/CO (100 ppm de CO), utilizado como 

combustível no ânodo para avaliação eletroquímica em células a combustível do tipo 

PEMFC. 
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