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RESUMO
Neste trabalho foram produzidos eletrocatalisadores Pd/C, Au/C, PdAu/C,
PdAuPt/C, PdAuBi/C e PdAuIr/C a partir do método de redução por borohidreto para
oxidação eletroquímica de metanol, etanol e etilenoglicol. No método de redução por
borohidreto, adiciona-se de uma só vez uma solução alcalina contendo borohidreto de
sódio a uma mistura contendo água/2-propanol, precursores metálicos e o suporte de
carbono Vulcan XC72. Os eletrocatalisadores obtidos foram caracterizados por
espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX), difração de raios-X (DRX),
microscopia eletrônica de transmissão (MET) e voltametria cíclica. A oxidação
eletroquímica do metanol, etanol e etilenoglicol foi estudada por cronoamperometria
utilizando a técnica do eletrodo de camada fina porosa. O estudo do mecanismo de
oxidação eletroquímica do etanol foi estudado por meio da técnica de espectroscopia no
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) in situ. Os melhores eletrocatalisadores
foram testados em células alcalinas unitárias alimentadas diretamente por metanol, etanol e
etilenoglicol. Estudos preliminares mostraram que a composição atômica adequada para
preparar catalisadores ternários é igual a 50:45:05. De acordo com os experimentos
eletroquímicos em meio básico, o eletrocatalisador PdAuPt/C (50:45:05) apresentou a
maior atividade para oxidação eletroquímica de metanol, enquanto que, nas mesmas
condições, o PdAuIr/C foi mais ativo para oxidação do etanol e o PdAuBi/C mais ativo
para a oxidação do etilenoglicol. Estes resultados indicam que a adição de ouro na
composição dos eletrocatalisadores contribui para uma maior atividade catalítica dos
mesmos. Os resultados de FTIR mostraram que o mecanismo da oxidação do etanol se
processa de modo indireto, ou seja, a ligação C–C não é rompida, formando acetato.
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ABSTRACT
In this study Pd/C, Au/C, PdAu/C, PdAuPt/C, PdAuBi/C and PdAuIr/C
electrocatalysts were prepared by the sodium borohydride reduction method for the
electrochemical oxidation of methanol, ethanol and ethylene glycol. This methodology
consists in mix an alkaline solution of sodium borohydride to a mixture containing
water/isopropyl alcohol, metallic precursors and the Vulcan XC 72 carbon support. The
electrocatalysts were characterized by energy dispersive X-ray (EDX), X-ray diffraction
(XRD), transmission electron microscopy (TEM) and cyclic voltammetry. The
electrochemical oxidation of the alcohols was studied by chronoamperometry using a thin
porous coating technique. The mechanism of ethanol electro-oxidation was studied by
Fourier Transformed Infrared (FTIR) in situ. The most effective electrocatalysts were
tested in alkaline single cells directly fed with methanol, ethanol or etylene glycol.
Preliminary studies showed that the most suitable atomic composition for preparing the
ternary catalysts is 50:45:05. Electrochemical data in alkaline medium show that the
electrocatalyst PdAuPt/C (50:45:05) showed the better activity for methanol electrooxidation, while PdAuIr/C was the most active for ethanol oxidation and PdAuBi/C
(50:45:05) was the most effective for ethylene glycol oxidation in alkaline medium. These
results show that the addition of gold in the composition of electrocatalysts increases their
catalytic activities. The spectroelectrochemical FTIR in situ data permitted to conclude that
C-C bond is not broken and the acetate is formed.
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