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RESUMO
ASSIS, J. B. Catalisadores ternários a base de Ni, Co e Fe para eletro-oxidação de
glicerol. 2013. 88 f. Tese (Doutorado em Físico-Química) – Instituto de Química de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.
Neste trabalho sintetizou-se catalisadores ternários a base de Ni, Co e Fe para eletro-oxidação
de glicerol suportados em carbono por diferente métodos de síntese. Os resultado de EDX
mostraram que foi possível obter uma relação próxima aos 20 % de carga metálica pretendida
assim como uma relação próxima das proporções atômicas dos metais (1:1:1), ou seja,
(Ni33Co33Fe33/C). Os difratogramas dos catalisadores mostraram perfis de materiais amorfos,
salvo por alguns catalisadores que exibiram picos característicos de fase metálica. Observouse que o melhor desempenho frente a eletro-oxidação de glicerol foi o do catalisador 7 –
Ni32,33Co42,07Fe25,61/C preparado via refluxo em álcool (etanol) por 12 horas, tanto na
voltametria cíclica quanto na cronoamperometria. No experimento de FTIR in situ coletados a
1500 mV vs ERH para a eletro-oxidação de glicerol, observou-se bandas características do
composto formato dando indicativo de que este pode vir a ser o produto majoritário durante a
eletro-oxidação do glicerol. O teste em célula unitária mostrou que o catalisador
monometálico a base de Ni sobressaiu-se sobre os demais com densidade de potência máximo
obtido na célula a combustível em aproximadamente 0,4 mW cm-2, resultado esse divergente
dos resultados observados nos teste voltamétricos e cronoamperométricos frente à eletrooxidação do glicerol. Tal fato pode ter acontecido em virtude de problemas técnicos e/ou
experimentais do funcionamento da célula unitária.

Palavras-chave: Níquel, Cobalto, Ferro, Eletro-oxidação, Glicerol.
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