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“ The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its  

own reason for existing. One cannot help but be in awe when he  

contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous 

 structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend 

a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity.” 

-Albert Einstein- 

 

 

 



 

 

Resumo 

 

As Células a combustível são conversores de energia química em energia 

elétrica. As Células do tipo PEM que funcionam com metanol como combustível 

tem uma ampla variedade de aplicações. Os materiais utilizados como 

eletrocatalisadores nas células são responsáveis por uma grande parte do custo 

das mesmas. Outros problemas, que provocam diminuição da eficiência da 

célula, são a cinética lenta da reação de redução de oxigênio (RRO) e o potencial 

misto gerado devido ao cruzamento de metanol através da membrana. Neste 

trabalho apresenta-se um estudo de catalisadores do tipo M-MxSy (M = Pt, Rh) 

para a RRO em meio ácido, com diferentes relações M:MxSy. Os materiais 

preparados a partir da modificação do método do ácido fórmico (MAF) com 

tiouréia (TU) foram caracterizados mediante XRD, XPS e XAS.  Foi determinado 

mediante estas técnicas que os catalisadores consistem numa mistura de fases: 

Pt ou PtRh, PtS, RhxSy e PtS2. O efeito de um tratamento térmico em H2/Ar foi 

reduzir completamente o PtS2 e parcialmente o PtS. A fase de RhxSy  mostrou ser 

mais estável nas condições do tratamento. Todos os materiais mostraram ter 

atividade para a RRO e alta seletividade na presença de metanol. Foi 

determinado que para que a RRO ocorra via 4 elétrons, deve haver sítios 

metálicos na superfície das nanopartículas.  Determinou-se que os materiais 

contendo maior quantidade de fase MxSy podem ser ativados mediante 

tratamento térmico ou eletroquímico, melhorando a atividade catalítica frente a 

RRO e conservando a seletividade na presença de metanol. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Fuel cells are dispositives that convert chemical energy into electricity. The PEM 

fuel cell types that function with methanol as fuel have a wide variety of 

applications. The materials used as electrocatalysts in the cells are responsible 

for the major part of their cost. Other problems, that cause decrease in efficiency 

of the cell, are the slow kinetics of oxygen reduction reaction (ORR) and the 

mixed potential generated due to methanol crossover through the 

membrane. This thesis presents a study of M-MxSy-type catalysts (M = Pt, Rh) for 

the ORR in acid medium, with different M:MxSy ratios. The materials prepared 

from the modification of the formic acid method (FAM) with thiourea (TU) were 

characterized by XRD, XPS and XAS. It was determined by these techniques that 

the catalysts consist of a mixture of phases: Pt or PtRh, PtS, RhxSy and PtS2. The 

effect of heat treatment in H2/Ar atmosphere was to reduce PtS2 completely and 

PtS partially. The RhxSy phase proved to be more stable under the treatment 

conditions. All materials showed to have activity for the ORR and high selectivity 

in the presence of methanol. It was determined that for the ORR to occur via four 

electrons, there must be metallic sites at the surface of the nanoparticles. It was 

determined that the materials containing higher amount of MxSy phase can be 

activated by thermal or electrochemical treatment, improving the ORR catalytic 

activity and retaining the selectivity in the presence of methanol. 
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1. Introdução 

 

O principal insumo para geração de energia mundial atualmente é o 

petróleo. Devido a que este não é uma fonte renovável e à preocupação 

crescente pela contaminação ambiental gerada pelo uso de combustíveis 

fósseis, a busca por novas fontes de energia tem sido alvo de estudo por varias 

décadas. Desde 1970 países industrializados tem investido no desenvolvimento 

de novas tecnologias em energia, desde lâmpadas de baixo consumo à fusão 

nuclear, em busca de compatibilidade com o meio ambiente [1].  Dentro deste 

cenário, as células a combustível têm recebido muita atenção nos últimos anos, 

devido à alta eficiência e baixa emissão de poluentes.  As células a combustível 

são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química (proveniente de 

combustíveis tais como hidrogênio, alcoóis, etc.) em energia elétrica. A eficiência 

pode chegar a ser de até 60 % na conversão de energia elétrica, um total de 80% 

na co-geração de energia elétrica e térmica; com mais de 90 % de redução de 

emissão de poluentes [2].  

Dentre os diversos tipos de células a combustível, as células de 

membrana polimérica (PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell) se 

destacam principalmente pela baixa temperatura de operação (< 100 oC) e a alta 

densidade de potência, sendo as mais apropriadas para uso em sistemas de 

transporte e sistemas portáteis, tais como laptops, telefones celulares, etc. Como 
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mostrado na Figura 1,  as células estão constituídas basicamente por dois 

eletrodos (um anodo e um cátodo, condutores eletrônicos) e um eletrólito 

(condutor iônico) sendo este último, no caso de uma PEM, uma membrana 

polimérica [2].  No esquema, a célula é alimentada com H2 no anodo e O2 no 

cátodo. No anodo ocorre a conversão de H2 em H+. A membrana transporta os 

H+ formados no anodo para o cátodo. Os elétrons produzidos durante a reação 

anódica passam através do circuito externo para o cátodo, gerando trabalho 

elétrico. Finalmente no cátodo ocorre a reação de redução de oxigênio (RRO): 

 

  O2 + 4H+ + 4e- � 2 H2O     (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema representativo de uma célula PEM, reproduzido da referência [3]. 
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Apesar das vantagens apresentadas pelas células PEM, estas ainda 

apresentam alguns problemas na aplicação. O estado da arte, assim como uma 

revisão completa dos problemas e desafios atuais para este tipo de células a 

combustível, podem ser encontrados na publicação recente de Wang et al. [2].   

De modo geral, em uma PEM usam-se eletrocatalisadores geralmente à 

base de Pt, na forma de nanopartículas dispersas sobre carbono, o que torna o 

material oneroso.  Por exemplo, o custo dos catalisadores constituía 

aproximadamente um terço do custo total de uma célula tipo PEM até o ano de 

2007, porém o custo destes materiais foi reduzido aproximadamente 4 vezes no 

período 2007-2010, principalmente devido a diminuição na quantidade de Pt 

utilizada nos catalisadores [2]. Por isto, a busca por novos materiais 

eletrocatalíticos tem sido motivo de extensas pesquisas nos últimos anos 

visando tanto o aumento da eficiência da célula como a diminuição do custo. 

Devido aos problemas de produção, armazenamento e distribuição do 

hidrogênio, a utilização de combustíveis líquidos é objeto de muitos estudos. As 

Células a Combustível de Metanol Direto (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) 

utilizam uma solução de metanol como combustível, que é facilmente 

transportado e armazenado [4]. Células deste tipo são amplamente usadas em 

sistemas portáteis [2]. No caso da DMFC parte do combustível atravessa a 

membrana polimérica (fenômeno chamado de crossover) e chega ao cátodo 

onde é oxidado, produzindo um potencial misto, o que gera diminuição do 

desempenho [5].  Melhoras na atividade catalítica de materiais usados tanto no 
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cátodo como no ânodo tem sido alcançadas usando materiais à base de Pt e Pd 

na forma de ligas  X-M1-M2 ( X= Pt, Pd; M = Fe, Co, Cu, Ni, V, Pd, Ru, Rh, etc) [5-

11], materiais à base de calcogênios e macrociclos com metais de transição [12-

15], sendo que os que apresentam a maior atividade catalítica até a presente 

data são os primeiros, porém são os de maior custo. 

 A cinética da RRO é lenta quando comparada às outras reações 

eletródicas que podem ocorrer na célula, sendo responsável majoritária pela 

perda de eficiência desta. A RRO ocorre por dois mecanismos gerais: a redução 

direta que ocorre através de um processo envolvendo 4 elétrons, ou a redução 

via formação de peróxido de hidrogênio envolvendo 2 elétrons. Estes 

mecanismos estão dados por (em meio ácido) [16]: 

 

Mecanismo direto via 4 elétrons:  

O2 + 4 H+ + 4 e- � 2 H2O                         E0 = 1,229 V            (II) 

 

Mecanismo peróxido: 

O2 + 2 H+ + 2 e-  � H2O2     E0 = 0,67 V              (III) 

 

seguido de 

H2O2 +2 H+ + 2 e-  �2 H2O                        E0 = 1,77                  (IV) 

 

ou de 
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2 H2O2 � 2 H2O + O2      (V) 

 

onde E0 corresponde ao potencial padrão (vs. ENH) a 25 0C. 

A RRO é uma reação multieletrônica. O mecanismo direto (reação II) 

pode ocorrer por uma série de etapas, que dão como produto final H2O, 

enquanto que no segundo mecanismo o principal produto formado é o 

peróxido de hidrogênio. Os mecanismos propostos envolvem a adsorção do 

oxigênio. A Figura 2 mostra um esquema dos modos de adsorção do oxigênio e 

as possíveis rotas reacionais para a RRO. Como pode se observar há três 

modelos de adsorção de O2, o modelo de Griffith, de Pauling e de ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquemas dos modelos de adsorção de O2 e possíveis rotas de reação, 

adaptado da referência [17]. 

Modelo de adsorção 

Griffith 

Paulling 

Ponte 
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Como mostrado no esquema, se a adsorção segue os modelos de adsorção de 

Griffith e de ponte o mecanismo de redução envolverá 4 elétrons. Por outro 

lado, se a adsorção segue o modelo de Pauling a redução dar-se-á segundo o 

mecanismo envolvendo 2 elétrons e produzindo peróxido de hidrogênio como 

produto. Os mecanismos de reação poderão ocorrer simultaneamente e a 

predominância de um ou outro mecanismo dependerá dos impedimentos 

estéricos e do espaçamento entre os sítios ativos. A redução direta também 

pode envolver a formação de peróxido e a subseqüente redução a água, desde 

que este permaneça adsorvido na superfície do eletrodo (mecanismo em série). 

O peróxido de hidrogênio sofre ou não dessorção dependendo do potencial do 

eletrodo, da temperatura e da presença de impurezas no eletrólito, o que 

dificulta a distinção entre os processos envolvendo 4 elétrons [18]. Por outro 

lado, o mecanismo direto e o mecanismo em série podem ocorrer 

simultaneamente sobre uma mesma superfície, devido a que os intermediários 

adsorvidos podem ser dessorvidos mais facilmente sobre um determinado sitio 

catalítico do que sobre outro (mecanismo paralelo).  

Os resultados da RRO sobre Pt em meio ácido descritos na literatura 

estão de acordo com o mecanismo proposto pelo grupo de Damjanovic et al. 

[18-21]. Os autores demonstraram que a relação E vs. log i (onde E é o potencial 

e i a densidade de corrente) para a RRO exibe duas regiões lineares, onde na 

região para valores baixos de densidade de corrente o valor para ∂E/∂logi  

(denominado coeficiente de Tafel, b) é da ordem de -2,3.RT/F enquanto que na 
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região de altas densidades de corrente é da ordem de -2.2,3.RT/F. Entretanto, há 

uma única etapa determinante da velocidade para ambas as regiões e a 

mudança pode ser explicada como conseqüência das diferenças nas condições 

da adsorção do oxigênio conforme muda o potencial. Assim, na região de i  

baixas  a adsorção ocorre segundo a isoterma de Temkin [22]  e quando i é alta o 

grau de recobrimento da superfície é baixo e a adsorção ocorre segundo as 

condições da isoterma de Langmuir [22]. Assim, a etapa limitante da velocidade 

é a primeira transferência eletrônica, que é antecedida pela adsorção de 

oxigênio. Estas reações podem ser descritas como [18]: 

 

S + O2  ↔ S...O2                                   (VI) 

 

S...O2 + H+ + e- � Produto(s)      (VII) 

 

sendo que S representa um sitio da superfície. Assim, a reação eletroquímica VI é 

a etapa determinante da velocidade em ambas as regiões. A cinética da RRO em 

solução ácida é descrita por [18]: 

 

Em baixas i : 

    � = �	���[	

]�/�	exp	[−

��

��
]    (1) 

Em altas i: 

            � = �	���[	

]�/�	exp	[−

��

���
]                   (2) 



 21 Introdução 

Sobre Pt, o eletrocatalisador mais amplamente usado, o mecanismo de 

RRO se dá principalmente envolvendo 4 elétrons, em condições de baixa 

adsorção de impurezas na superfície do eletrodo [16]. Algumas ligas à base de 

Pt tem mostrado maior atividade para a RRO, porém, materiais à base de 

calcogênios têm mostrado uma maior seletividade para a RRO na presença de 

alcoóis [23]. O estudo deste tipo de materiais torna-se interessante desde este 

ponto de vista, devido a que o crossover do álcool produz uma diminuição 

apreciável do desempenho da célula de até 25 % [24]. Estes materiais são 

classificados em termos gerais, em base a estrutura, em dois tipos: (i) do tipo 

Chevrel, com estrutura M6X8 ou Mo6-nMnX8, e (ii) do tipo MxXy (podendo ou não 

ser amorfo), onde M representa um elemento metálico e X = S, Se ou Te [14]. Os 

calcogênios podem catalisar a RRO pela via de 2 elétrons ou a de 4 elétrons, 

dependendo do catalisador utilizado. Por exemplo, materiais como Mo4Ru2Se8, 

Ru1.92Mo0.08SeO4, RuxSy(CO)n, RuxSey, etc., catalisam a reação via 4 elétrons [25].  

Para ilustrar a RRO neste tipo de materiais, a Figura 3 mostra a estrutura de 

Mo4Ru2Se8 como exemplo da fase Chevrel e a interação desta com O2. A origem 

da atividade catalítica dos calcogênios está relacionada às propriedades 

semicondutoras. Acredita-se que a atividade vem dada pela interação do O2 

com os estados d do material. A Figura 4 mostra um esquema das bandas de um 

material semicondutor na interface eletroquímica em condições de transferência 

de carga e a interação com O2 da interface.  Acredita-se que o O2 interage com 

dois átomos metálicos adjacentes através de uma ligação do tipo ponte. 
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Figura 3. Representação esquemática de uma fase Chevrel e da RRO em meio ácido na 

interface Mo4Ru2Se8-eletrólito. Figura adaptada da referência [14]. 

 

A transferência eletrônica entre o material e o O2 resultaria num aumento da 

distância interatómica dos átomos metálicos, o que possivelmente facilita a 

quebra da ligação O-O. O mecanismo da RRO catalisada por um calcogênio é 

diferente daquele quando a reação é catalisada por Pt ou outros metais. O 

mecanismo ainda não é bem conhecido, porém acredita-se que os elétrons não 

são transferidos independentemente [25]. 

Dentre estes tipos de materiais, aqueles contendo Se tem mostrado 

melhor desempenho, porém devido à toxicidade deste elemento a 

comercialização de catalisadores contendo Se seria inviável. Desde este ponto 

de vista, seus respectivos análogos à base de enxofre aparecem como uma 

alternativa sendo os únicos que poderiam ser comercializados. Entretanto, os 

materiais a base de S em geral apresentam menor estabilidade de longo-prazo 

[26]. 

Eletrólito 
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Figura 4. Representação das bandas de um material semicondutor na interface 

eletroquímica em condições de transferência de carga e a interação com O2. Figura adaptada da 

referência [25]. 

 

 

Considerando isto, o material RhxSy desenvolvido pela industria De Nora, S.p.A. 

tem apresentado uma boa estabilidade [26]. Foi determinado que este material 

consiste numa mistura das fases Rh17S15, Rh3S4 e Rh2S3, sendo o Rh3S4 a fase 

ativa [26]. Calcogênios contendo metais não nobres tem menor custo, porém, 

estes não têm estabilidade suficiente para aplicação em células a combustível 

[27]. Apesar do alto custo do Rh, a utilização de RhxSy permite que a carga do 

metal possa ser diminuída consideravelmente sem perdas significativas de 

desempenho [26]. Alonso Vante et al. [28] prepararam PtxSy  suportado em 

Eletrólito 
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carbono  e encontraram que é 95 % seletivo para a RRO na presença de metanol, 

porém a estrutura do material não é discutida no trabalho, desconhecendo-se 

como está composta a fase ativa.  

Algumas pesquisas sugerem que a fase ativa de materiais do tipo MxXy é 

uma superfície rica em Se ou S sobre um caroço metálico. Experimentos de XPS 

indicam que a camada de calcogênio se acopla eletronicamente com o caroço 

metálico. Por outro lado, experimentos de XAS mostram que a interação M-M 

está presente durante a RRO, sugerindo o reordenamento dos átomos dos 

calcogênios durante a reação [27].  Este tipo de calcogênios é uma alternativa à 

fase Chevrel, cuja síntese é difícil e de alto custo. 

Em base ao exposto acima, resulta interessante a preparação de 

materiais contendo uma fase metálica e uma fase de calcogênio, do tipo M-

MxSy, sendo M Pt e/ou Rh,  já que a estabilidade de sulfetos de metais não 

nobres é baixa. Por outro lado, o estudo do efeito de um tratamento térmico em 

atmosfera redutora resulta interessante. Um tratamento térmico pode remover 

alguns contaminantes ou impurezas que estão presentes nos catalisadores 

como resíduos do método de síntese. Além disso, a composição pode mudar 

[29] devido à formação de H2S (que é um composto volátil) e o grau de liga da 

fase metálica binária pode aumentar. 

Apesar da grande variedade de métodos pesquisados durante os 

últimos anos, ainda é necessário o desenvolvimento de métodos mais simples 

que permitam em certa medida, controlar as características físicas dos materiais 
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preparados. Diversas rotas de síntese têm sido desenvolvidas para a preparação 

de materiais a base de calcogênios estudados para a RRO. O estado da arte da 

síntese e atividade catalítica deste tipo de materiais pode ser encontrado no 

artigo de revisão de Alonso-Vante et al. [23]. Neste sentido o método do ácido 

fórmico (MAF), metodologia desenvolvida neste laboratório [30], usado para 

preparar nanopartículas metálicas suportadas em carbono é interessante desde 

o ponto de vista de que é um método simples, rápido e barato. Assim, torna-se 

interessante estudar a modificação deste método para a preparação de 

materiais do tipo M-MxSy.  Neste contexto, surge a tiouréia (TU), (NH2)2CS, que é 

uma substância relativamente barata, cuja incorporação à rota de síntese não 

traria aumento significativo do custo de produção dos materiais.  Métodos 

usando TU como fonte de S2- tem sido usados para a síntese de materias onde M 

é um metal não nobre (por exemplo, CdS, ZnS, etc), por meio da decomposição 

da TU a temperaturas de 170-180 oC em diversos solventes [23]. A TU serve 

como fonte de S2- e o uso desta permite a preparação de materiais do tipo MxSy. 

Mediante a variação da concentração de TU no meio de síntese pode-se 

controlar a quantidade de sulfetos formados e variar a relação das fases 

metal/sulfeto e estudar a influência desta relação na RRO.  
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Objetivos do trabalho 
 

No presente trabalho foram definidos os objetivos a seguir: 

(1) i) Modificar o método do ácido fórmico mediante a incorporação de 

tiouréia, utilizada como fonte de S2-, para a síntese de materiais do tipo M-MxSy 

(com M = Pt,Rh) na forma de nanopartículas suportadas em carbono de alta 

área, ii) variando a relação M/MxSy mediante o uso de diferentes concentrações 

de tiouréia.  

(2) Identificar e caracterizar estruturalmente as fases formadas mediante 

técnicas como Difração de raios X (DRX), Espectroscopia de Fotoelétrons 

excitados por raios X  (XPS) e Espectroscopia de Absorção de raios X (XAS). 

(3) Estudar o efeito de um tratamento térmico em H2/Ar. 

(4) Estudar a atividade catalítica dos materiais preparados para a RRO em 

meio ácido. 
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2. Parte Experimental 

 

2.1 Síntese com ácido fórmico. 

 

Materiais consistindo em nanoparticulas a base de Pt e Pt-Rh suportadas 

em carbono Vulcan (XC-72R, Cabot, 240 m2 g-1, previamente tratado a 850 oC em 

atmosfera de Ar) foram preparadas por redução química com ácido fórmico. Para 

isto, o carbono de alta área superficial foi disperso em solução de ácido fórmico 

(Merck) 0,5 mol L-1 e aquecido até 80º C. Posteriormente, quantidades necessárias 

de soluções de H2PtCl6 (Johnson Matthey) e RhCl3  (Alfa Aesar) foram adicionadas 

lentamente. Nos casos da modificação do método pela adição com tiouréia (TU), 

antes da adição dos precursores quantidades necessárias de TU foram adicionadas 

para atingir uma concentração final determinada (TU = 1-5 mmol L-1). Em todos os 

casos a composição nominal usada para os materiais binários foi Pt:Rh 1:1. Os 

materiais foram separados por filtração, lavados com água destilada e secados 

durante 1 hora a 80o C em ar.  Alguns materiais foram tratados termicamente em 

20%-H2/Ar (fluxo contínuo) a uma temperatura de 300 oC por duas horas, 

utilizando-se uma rampa de aquecimento de 5º min -1. 
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2.2 Caracterização dos materiais 

 

2.2.1 Energia Dispersiva de raios X (EDX) 

 

A técnica possibilita a identificação dos elementos que compõem uma 

amostra. Um feixe de elétrons atinge o material, pelo qual ocorre a emissão de 

elétrons dos átomos deixando um lugar vacante. Um elétron de um estado de 

maior energia ocupa o estado vacante liberando na transição raios X cuja 

energia depende do estado inicial e final da transição e é característica para 

cada elemento. Desta forma é possível identificar e quantificar os elementos 

presentes nos diferentes catalisadores.  

A relação atômica dos catalisadores foi estimada usando Análise por 

Energia Dispersiva de raios X acoplado a um Microscópio Eletrônico de Varredura 

LEO modelo 440 com um detector de Si dopado com Li e uma janela de Be, 

aplicando 20 keV. Para a análise, foi feita uma pastilha com ~1 mg de material e 

uma gota de suspensão de PTFE 6 wt. %, que foi colocada sobre um porta-

amostras de alumínio. 
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2.2.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

A difração de Raios X é uma técnica que fornece informações estruturais 

de materiais cristalinos. A partir desta técnica é possível obter informações tais 

como tamanho de cristalito, posições atômicas e parâmetro de rede (distância 

interatômica) [31]. Este último pode ser usado para avaliar o grau de liga de 

materiais de ligas binárias que seguem a lei de Vegard, isto é, cujo parâmetro de 

rede varia linearmente com a composição da liga [5, 31].  

A difração acontece quando se cumpre a lei de Bragg [31]: 

 

λ = 2d.senθ          (3) 

 

onde λ é o cumprimento de onda do feixe incidente, d é a distância interplanar e 

θ é o ângulo entre o feixe incidente e o plano do cristal.  Os difratogramas são 

coletados em função de 2θ, que é conhecido como ângulo de difração, já que é 

o ângulo que há entre o feixe incidente e o feixe difratado [31]. Para a aquisição 

dos difratogramas de raios X foi usado um equipamento Rigaku com radiação 

Cu kα (λ = 0,15405 nm). Todos os difratogramas de raios X foram feitos com um 

passo de 0,2 graus e um tempo t = 15 segundos em cada passo. 
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2.2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

Algumas micrografias dos materiais foram tomadas em um microscópio 

eletrônico de transmissão FEI, modelo TECNAI G2F20, operando a 200 kV e com 

resolução de 0,3 nm. Outras foram tomadas no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), Campinas, em um microscopio JEOL, JEM 3010, URP, 

operando a 300 kV, com resolução de 0,17 nm.  

Para preparar as amostras, uma suspensão com quantidade suficiente de 

material foi preparada em água ou etanol. Desta suspensão uma gota foi 

adicionada sobre uma grade de Cu (300 mesh) com um filme de carbono, que 

posteriormente foi deixada secar ao ar. 

 

2.2.4 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por raios X 

(XPS) 

 

Breve introdução à técnica 

A espectroscopia de fotoelétrons é uma técnica muitas vezes utilizada 

no estudo das propriedades de catalisadores. A técnica dá informação a 

respeito de energias de ligação (BE, binding energy) de fotoelétrons ejetados de 

átomos da superfície ou perto dela. De forma geral, considerando como 
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aproximação que o processo de fotoemissão é um processo elástico, tem-se 

que: 

 

                               Ek = hνννν - BE - ΦΦΦΦ        (4) 

 

Onde Ek é a energia cinética medida do fotoelétron ejetado, hν é a 

energia do feixe de raios X incidente e Φ é um termo que contém a contribuição 

da função trabalho do equipamento, que se compensa “artificialmente” 

calibrando o equipamento usando uma linha de fotoemissão de BE conhecida 

[32-33]. 

Existem também elétrons que sofrem perda de energia por meio de 

processos inelásticos e que dão origem a uma linha de base nos espectros. A 

contribuição destes elétrons tem que ser considerada ao fazer uma análise 

quantitativa. Isto pode ser feito subtraindo de maneira estimativa a contribuição 

destes elétrons. O método mais freqüentemente usado para isto é o método de 

Shirley [33-34], que é o método que foi usado no presente trabalho. 

Elétrons fotoemitidos de átomos que são de um mesmo elemento, 

porém não equivalentes, tem diferentes BE.  A não equivalência pode surgir 

devido à diferença no estado de oxidação, no entorno químico, etc. Sendo 

assim, o deslocamento da BE (chamado de deslocamento químico) de um 
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determinado nível de caroço representa alguma forma de interação e/ou 

alteração desse átomo, podendo assim ser avaliado a partir disto se esse 

elemento está ligado a alguma outra espécie química na amostra sob estudo 

[33]. Deste modo, a avaliação do deslocamento químico permite identificar 

quais espécies estão presentes em uma determinada amostra.  

 

Nomenclatura 

A nomenclatura das linhas de fotoemissão está baseada no número 

quântico principal, n = 1, 2, 3..., o momento angular orbital, l = 0,1,2,3,..., 

(designado como s,p,d,f,..., respectivamente) e o momento angular total,  j = l + 

s (onde s = ± ½  é o momento de spin). Desta forma, a fotoemissão de elétrons 

com n = 1 e l = 0 dá origem a uma linha 1s como é, por exemplo, o caso do C. 

Neste caso particular, a linha é nomeada como C 1s. Por outra parte, nos casos 

em que l > 0, dois estados caracterizados pelo número quântico j são possíveis. 

Assim, por exemplo, a linha 4f para a Pt  é gerada pela fotoemissão de elétrons 

com n = 4 e l = 3, e está composta por duas linhas, 4f7/2 e 4f5/2, para o caso em 

que j =7/2 e j =5/2 respectivamente [33]. As diferenças de BE dos dois estados 

com diferente j (diferença chamada de splitting) têm valores conhecidos e 

tabulados para cada elemento. A intensidade relativa destes picos é dada, de 

forma geral, pela relação da degenerecência dos estados, g = 2j +1 [33]. No 

caso, para Pt 4f a relação de intensidades teórica  é (2.7/2 +1)/(2.5/2 + 1) = 4/3. 
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Para todos os ajustes realizados tais parâmetros foram sempre verificados. A 

obtenção dos valores corretos dos mesmos e os parâmetros estatísticos foram 

utilizados como critério para a avaliação da qualidade dos ajustes. 

Alguns espectros foram coletados no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS) na linha D04A-SXS, usando um analisador esférico, hν = 1840 eV 

e uma energia de passagem constante de 23 eV. A pressão foi mantida sempre 

menor ou igual a 2×10-8 mbar. Efeitos de Carga foram corrigidos deslocando os 

espectros linearmente para que a linha de Au 4f7/2 tivesse uma energia de ligação 

de 81 eV.  

Outros espectros foram coletados na Universidade de Campinas 

(UNICAMP), usando um analisador esférico VSW HA-100 e radiação Al kα 

(hv=1486,6 eV). As medidas foram feitas com energia de passagem constante de 

44 eV. A pressão foi mantida sempre menor ou igual a 2×10-8 mbar. Efeitos de 

carga foram corrigidos deslocando os espectros linearmente para que a linha de C 

1s tivesse uma energia de ligação de 284,6 eV. 

Para a obtenção dos espectros, as amostras foram colocadas no porta-

amostras de aço usando fita dupla face de carbono. A quantidade de espectros 

coletados foi sempre tal que a relação sinal/ruído fosse de alta qualidade. 

A análise dos dados foi feita usando curvas mistas Gaussiana-Lorentziana, 

curvas Doniach-Sunjic (DS) para Pt0 e uma curva Shirley para a linha de base. Em 
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todos os casos foi usada uma função gaussiana de largura ∼0.9 eV (denominada 

Broadening ) que dá conta do alargamento dos picos devido ao equipamento. 

Para a análise dos espectros foi usado o programa Winspec. Parâmetros tais 

como splitting e a relação de áreas dos doubletes, foram deixados variar de 

maneira livre tendo como única restrição que adotassem o mesmo valor para todas 

as componentes do ajuste. O parâmetro α da função DS foi deixado variar 

livremente impondo valores mínimos e máximos de 0,17 e 0,22, respectivamente 

no caso do material contendo somente Pt e de 0,13 e 0,22, respectivamente no 

caso do material contendo Pt e Rh. 

 

2.2.5 Espectroscopia de Absorção de Raios X (XAS) 

 

Breve introdução à técnica   

Esta técnica permite obter informações sobre ocupação eletrônica e 

também informação estrutural do material em estudo.  De modo simplificado, é 

medida a intensidade do fluxo de raios X incidente e transmitido, Io e I, 

respectivamente, enquanto a energia do feixe é variada. Estes parâmetros estão 

relacionados pela lei de Lambert-Beer [35]: 
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I = I0 e-µx                                                                (5) 

 

Onde µ e x são o coeficiente de absorção e a espessura da amostra, 

respectivamente. 

 Tipicamente, um espectro de XAS é dividido em duas regiões.  A 

primeira informação é obtida da região que compreende aproximadamente 50 

eV antes e 50 eV após a borda de absorção, região denominada XANES (X-ray 

Absorption Near Edge Structure). Esta região fornece informações químicas do 

átomo que absorve a radiação. A segunda informação por sua vez, vem da 

região que fica a energias acima de 50 eV depois da borda de absorção, região 

denominada EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Desta região 

podem ser obtidas informações estruturais tais como distâncias interatômicas 

(R) e número de coordenação (N), entre outros [35-36].  EXAFS é uma técnica 

que mede interações de curto alcance, e por isto dá informações das esferas de 

coordenação que estão a uma distância de até ~8 Å do átomo excitado [35]. As 

informações podem ser extraídas da função EXAFS, χ(k), uma vez que a energia 

é convertida ao espaço do vetor de onda k, que está dado por: 

 

k = [(2m/ħ (E-E0)]1/2                                                                             (6) 
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onde ħ = h/2π, m é a massa do elétron e E0 é a energia da borda de 

absorção. Por outra parte, é possível obter uma função no espaço R, que 

corresponde a distâncias interatómicas, usando a transformada de Fourier para 

isolar contribuições das diferentes esferas de coordenação [35]. A metodologia 

usada para o tratamento dos dados é descrita com detalhe na referência [36].  

As vantagens da técnica são que é específica para cada elemento e que 

pode ser usada para estudar materiais amorfos, líquidos ou gases.   

Os espectros de absorção de raios X foram coletados no Laboratório 

Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) na linha D04B-XAS1. Estes foram coletados 

na borda LIII da Pt (11564  eV) que corresponde à transição do estado  2p ao 5d, 

em modo de transmissão, à temperatura ambiente (~25 oC), usando um 

monocromador de Si (111). Os espectros de EXAFS foram obtidos com MAX 

(Multiplatform Applications for XAFS code) e espectros teóricos foram 

calculados pelo método ab-initio usando o código FEFF8.4 [37-38]. As amostras 

foram preparadas em forma de pastilhas com o material dispersado e 

compactado com PTFE (40 wt. %) sobre uma camada difusora. As pastilhas 

foram feitas contendo uma quantidade aproximada de Pt de 6 mg cm-2. 
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2.2.6 Caracterização eletroquímica e estudos de RRO 

 

A técnica de Voltametria consiste na aplicação de uma perturbação ao 

sistema estudado, variando linearmente o potencial do eletrodo de trabalho em 

relação a um eletrodo de referência com uma velocidade constante. A medida 

experimental consiste no registro da corrente que circula pelo sistema em 

função do potencial aplicado [39].   Os experimentos de voltametria cíclica 

foram feitos usando H2SO4 0,5 mol L-1. Utilizou-se como eletrodo de referência o 

Eletrodo Reversível de Hidrogênio (ERH), a respeito do qual se expressam os 

valores de potencial no presente trabalho. O eletrodo de trabalho foi preparado 

aplicando uma fina camada (aproximadamente 1µm) do material disperso em 

água sobre um eletrodo de carbono vítreo de área 0,196 cm2 em acordo com os 

métodos descritos [40]. Depois da evaporação da água, a quantidade necessária 

de uma solução de Nafion (0.05 wt. %, em 1:1 água /etanol, v/v) foi adicionada 

ao material seco com o objetivo de suportá-lo. Em todos os casos, o eletrodo de 

trabalho foi preparado contendo 28 µg metal cm-2. Como contra-eletrodo usou-

se uma rede de platina. Para todos os experimentos, previamente às medidas de 

voltametria cíclica, foi borbulhado argônio no eletrólito para a retirada do 

oxigênio da solução e foram feito 20 ciclos entre 0,05 V e 0,8 V. As medidas de 

voltametria cíclica foram feitas a uma velocidade de varredura de 50 mV s-1.  



 38 Parte Experimental 

Para os estudos de RRO a solução de eletrólito foi borbulhada com O2 por 

tempo necessário para a obtenção da condição de saturação. As medidas foram 

feitas usando um eletrodo de disco rotatório (EDR). Esta técnica de convecção 

forçada permite controlar o transporte de massa até a superfície do eletrodo, de 

modo que a velocidade de transporte de massa à superfície é uniforme [39]. Foram 

usadas velocidades de rotação de 400, 900, 1600, 2500 e 3600 rpm. A velocidade 

de varredura utilizada para tais experimentos foi de 5 mV s-1.  

Devido a que não foi possível obter dados a respeito da área eletroativa dos 

materiais utilizados, todos os valores de corrente informados no presente trabalho 

estão normalizados pela área geométrica do eletrodo de trabalho. 
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3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Energia Dispersiva de raios X 

 

Foi determinado pelo método semiquantitativo que todos os materiais 

têm aproximadamente 20 % em massa de metal (Pt ou Pt+Rh) é uma relação 

atômica Pt:Rh em média de aproximadamente 57:43, próxima da composição 

nominal utilizada durante a síntese de 50:50. No decorrer do texto os materiais 

serão denominados como PtRh/C por simplicidade. 

 

3.2 Difração de raios X e microscopia eletrônica 

de transmissão 

 

A Figura 5a mostra os difratogramas de raios X dos materiais de PtRh/C 

preparados com diferentes concentrações de tiouréia (TU 0 até TU 5). Pode-se 

observar de maneira qualitativa que o aumento na concentração de TU durante 

a síntese produz um aumento na largura dos picos de difração e um leve 

deslocamento da posição de Bragg para valores maiores de 2θ. O primeiro efeito 
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pode ser interpretado como diminuição do tamanho dos cristalitos, partir da 

equação de Scherrer [31]: 

 

    � =
�,�λ

����θ
                     (7) 

 

onde t é o diâmetro médio dos cristalitos e B é a largura à media altura do pico 

de difração.  O segundo efeito pode ser devido a uma diminuição do parâmetro 

de rede. O parâmetro de rede está diretamente relacionado com a posição dos 

picos no difratograma de raios X (2θ). De forma geral, quanto menor o 

parâmetro de rede do material menor é o valor de d é, portanto, para que haja 

difração, pela equação 3, maior será o valor de θ (já que senθ < 1 sempre)  [31].   

Como pode ser observado na Figura 5a, as posições de Bragg (2θ) para o 

material preparado com TU  5 mmol L-1 são correspondentes aproximadamente 

às de Rh puro. Por outro lado, observa-se também que há uma contribuição 

maior da linha de base dos difratogramas a baixos ângulos, que aumenta à 

medida que a concentração de TU aumenta. Para uma melhor análise, foram 

preparados materiais de Pt/C sem TU e com TU 5 mmol L-1. Na Figura 5b 

mostram-se os difratogramas de raios X destes materiais (TU 0 e TU 5). Neste 

caso, o difratograma de raios X do material preparado com TU não exibe os 

picos característicos da estrutura cúbica de face  



 41 Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Difratogramas de raios X dos materiais de (a) PtRh/C e (b) Pt/C preparados 

com diferentes concentrações de TU. As linhas verticais indicam (---)a posições de Bragg para Pt 

pura (PDF# 04-0802) e (---) para Rh puro (PDF# 88-2334). 

 

centrada (fcc) da Pt. Porém, não há outras reflexões correspondentes com outra 

estrutura cristalina. Observa-se também que a baixos ângulos há uma 

contribuição larga à linha de base, o que é característico de materiais sólidos 

amorfos [31]. Estes resultados indicam que há formação de um composto de 

estrutura amorfa (ou de baixo grau de cristalinidade) contendo platina, cuja 

quantidade formada aumenta à medida que a concentração de TU aumenta. 

Apesar de que o suporte de carbono é amorfo e tem também uma contribuição 

à linha de base, é evidente, a partir da deformação dos difratogramas, o 

aumento da quantidade de fase amorfa à medida que a concentração de TU 

aumenta. Isto pode ser devido à formação de uma fase amorfa de PtxSy, como já 
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tem sido observado para materiais do tipo MxXy [26]. Portanto, a diminuição do 

tamanho dos cristalitos como o deslocamento da posição de Bragg observado 

nos difratogramas de raios X para os materiais de PtRh/C (quando TU aumenta 

de 0 a 5), pode ser interpretada como uma conseqüência do consumo de Pt para 

a formação desta nova fase. A formação de RhxSy é também provável, porém 

não é evidente a partir destes dados. 

Alguns materiais foram tratados termicamente e os difratogramas de 

raios X destes materiais mostram-se na Figura 6. Como pode ser observado, 

após o tratamento térmico os picos de difração estão mais definidos, 

provavelmente devido à redução de parte do PtxSy (e também de RhxSy se 

houver) e alguns óxidos e a conseqüente formação de Pt0 (e Rh0). Em geral, 

espera-se que o tratamento térmico em atmosfera redutora aumente o grau de 

liga da fase metálica devido à redução de alguns óxidos (ou neste caso também 

dos sulfetos).  Como se pode observar o material de Pt/C preparado com TU 5 

mmol L-1 que não apresentava picos de difração, depois do tratamento térmico 

apresenta os picos característicos da estrutura fcc da Pt. É possível também 

observar que para os materiais de PtRh/C é provável que haja separação de 

fases, particularmente no caso do material preparado com TU 1. O difratograma 

está composto por dois conjuntos de picos de difração (mais evidente a maiores 

2θ), ambos correspondentes à estrutura fcc, indicando a separação de Pt e Rh, 

ou de uma fase rica em Pt e outra rica em Rh. Observa-se na Figura 6 para os 

demais difratogramas uma assimetria nos picos de difração para valores altos de  
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Figura 6. Difratogramas de raios X dos materiais de PtRh/C preparados com diferentes 

concentrações de TU e o material de Pt/C preparado com TU 5 mmol L-1, após um tratamento 

térmico a 300 oC por 2 horas em H2/Ar.As linhas verticais indicam  (---)a posições de Bragg para 

Pt pura (PDF# 04-0802) e (---) para Rh puro (PDF# 88-2334). 

 

2θ. Isto pode ser devido a que a diferença da posição de Bragg para duas fases 

com diferente valor de parâmetro de rede é maior a maiores ângulos (ver no 

Apêndice A). Portanto, a separação de fases é mais evidente ao aumentar 2θ. 

Considerando que os cristalitos são pequenos (picos de difração largos) é que os 

parâmetros de rede de Pt e Rh são próximos,  a separação de fases não seria tão 

evidente numa análise qualitativa, principalmente considerando que pode haver 

a formação de uma fase rica em Pt e outra rica em Rh e não necessariamente 

fases de Pt e Rh puros. Uma análise mais detalhada e quantitativa poderia 

fornecer informações mais detalhadas a respeito das fases presentes. No 

entanto, os difratogramas não têm resolução suficiente para que isto possa ser 

avaliado. 
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A separação de fases neste sistema é esperada a partir do diagrama de 

fases, apresentado na Figura 7. A existência de um gap de miscibilidade no 

diagrama de fases de Pt-Rh gera ainda controvérsias [41-43]. Embora possa 

existir um gap de miscibilidade no sistema Pt-Rh, tem sido demonstrado por 

meio de estudos teóricos e experimentais que, em geral, para partículas 

nanométricas a miscibilidade entre dois metais pode aumentar com a 

diminuição do tamanho destas, podendo se obter composições que na fase bulk 

não são obtidas [44-46].  Porém, a separação de fases tem sido observada 

anteriormente para nanopartículas de Pt-Rh (> 10 nm) suportadas em alumina 

por Lakis et al. [42, 47-48].   

Microscopia eletrônica de transmissão foi utilizada para avaliar a 

dispersão das nanopartículas formadas no suporte de carbono e também para 

avaliar a existência de nanopartículas no material de Pt/C preparado com TU 5 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de fases de Pt-Rh adaptado da referência [43]. 
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mmol L-1. As Figuras 8 e 9 mostram, respectivamente, imagens de TEM 

representativas dos materiais de PtRh/C e os histogramas de freqüência de 

tamanho de partícula calculados para cada material. Estes foram construídos 

levando em consideração várias imagens de TEM para cada material. Pode ser 

observado que, de modo geral, as nanopartículas formadas apresentam uma 

distribuição homogênea sobre o suporte de carbono, porém é possível 

identificar também alguns pequenos aglomerados (indicados com setas nas 

imagens das Figuras 8c e 8d). Na imagem da Figura 8f é possível ver que para o 

material de PtRh/C preparado com TU 5 mmol L-1 existe uma quantidade 

importante de nanopartículas pequenas (<2nm), o que pode ser visto mais 

claramente a partir do histograma da Figura 9 correspondente a este material. A 

distribuição de tamanhos muda conforme a concentração de TU aumenta, 

havendo em geral mais nanopartículas de menor tamanho para maiores 

concentrações de TU. O valor de tamanho médio de partícula pode ser calculado 

como: 

D = ΣΣΣΣnidi/n      (8) 

 

Onde D é o diâmetro médio das partículas, ni é o número de partículas 

que tem diâmetro di e n é o número total de partículas. Os valores calculados a 

partir da equação (8) estão reproduzidos na Tabela 1. A diminuição do valor de 

D é uma conseqüência do aumento da quantidade de nanopartículas de menor  
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Figura 8. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de materiais de PtRh/C 

preparados com TU 0 (a,b), 1 (c), 3 (d) e 5 (e,f). 
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Figura 9. Histogramas de tamanho de partícula calculados a partir de imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão para os materiais de PtRh/C preparados com diferentes 

concentrações de tiouréia. A contagem utilizada foi de aproximadamente 260 partículas para 

cada material. 
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Tabela 1. Valor médio de tamanho de partícula, D, para os materiais de PtRh/C 

preparados com diferentes concentrações de TU. 

  

tamanho e deve ser considerado que o cálculo representa um valor médio que 

pode ser usado a fim de fazer comparações qualitativas e que há possivelmente 

dois tipos de nanopartículas: metálicas e de uma fase amorfa, que não são 

distinguidas a partir de micrografias de baixa resolução. 

A Figura 10 mostra imagens de TEM para o material de Pt/C preparado 

com TU 5 mmol L-1. A partir das imagens podem-se identificar pequenas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagens de Microscopia eletrônica de transmissão do material Pt/C 

preparado com TU 5 mmol L-1. 

[TU] / mmol L-1 0 1 2 3 4 5 

D / nm 5,5 ± 0,4 5,1 ± 0,3 4,3 ± 0,3 4,6 ± 0,4 3,8 ± 0,4 3,5 ± 0,3 

10 nm 5 nm 
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nanopartículas dispersas sobre o suporte de carbono, sendo isto evidência de 

que há formação de um composto na forma de nanopartículas sobre o suporte. 

Para tentar identificar a natureza do composto formado, algumas amostras 

foram analisadas utilizando XPS. 

 

 

3.3 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X  

 

3.3.1 Análise do material Pt/C preparado com TU 5 mmol L-1 

 

Primeiramente, foram analisados os espectros do material contendo 

somente Pt para posteriormente considerar as fases identificadas neste material 

nos materiais contendo Pt e Rh.  A atribuição de uma determinada BE ou 

deslocamento químico a uma dada espécie foi feita por comparação com os 

dados divulgados na literatura. O valor de referência de BE de cada elemento foi 

tomado a partir da referência [49]. A análise dos espectros foi feita levando em 

consideração a metodologia de preparação da amostra e considerando vários 

compostos de Pt possíveis. 
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A Figura 11 mostra os espectros de XPS da amostra Pt/C preparada com 

TU 5 mmol L-1 das linhas Pt 4f, S 2p, C 1s e O 1s, junto com as componentes 

obtidas a partir do ajuste dos dados experimentais e a curva teórica resultante. 

Os espectros experimentais mostrados são os espectros originais. Isto quer 

dizer, os espectros originais sem nenhum processamento prévio. As BE das 

componentes resultantes da análise e a atribuição às diferentes espécies estão 

resumidas na Tabela 2. Em todos os casos os parâmetros estatísticos obtidos a 

partir dos ajustes foram satisfatórios. Como primeira observação pode se 

destacar que não foi obtida uma componente correspondente a Pt metálica 

(71,2 eV) [49], o que estaria em acordo com os resultados de DRX e a hipótese 

de que não houve redução da Pt4+ a Pt metálica e sim a formação de um outro 

composto. A primeira componente da linha 4f de Pt, com BE para Pt4f7/2= 72,3 

eV, tem um deslocamento químico de 1,1 eV a respeito do valor para Pt metálica 

[49], muito próximo ao valor de deslocamento de 1,2 eV aceito na literatura para 

PtS [50-53].  A segunda componente, com BE para Pt4f7/2= 73,8 eV foi 

considerada como sendo proveniente de PtS2 (BE = 73,96 eV) [54]. Espécies 

como PtO ou PtO2  também foram consideradas. A distinção entre estes 

compostos é difícil, particularmente para nanopartículas, uma vez que há vários 

valores de BE diferentes informados na literatura para estas espécies [55]. De 

modo geral, tem sido considerado por diversos autores que PtOx tem um 

deslocamento na BE da  
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Figura 11. Espectros de XPS, registrados usando fonte de Al (hν = 1486,6 eV), da 

amostra Pt/C preparada com TU 5 mmol L-1. Pt 4f (a), S 2p (b), C 1s (c) e O 1s (d). Mostram-se a 

curva experimental (○), componentes do ajuste (linha azul), linha de base Shirley (linha preta), 

curva teórica (linha vermelha) e (•) diferença do espectro experimental e teórico. 

 

linha de Pt 4f de 1,3 eV até  ~4 eV [32, 49, 52, 56-57].  No caso do material aqui 

estudado, não foi possível observar na linha 1s do O nenhuma contribuição 

correspondente a óxidos metálicos (<530 eV), pelo que foi considerado que não 

houve formação de óxidos de platina. Para confirmar a formação de PtS e PtS2 a 

linha 2p do S foi analisada. Obtiveram-se as componentes com BE para S 2p3/2 =  

162,9 eV, correspondente a PtS [51, 58] e BE S 2p3/2 = 162,2 eV e 163,4 eV 
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Tabela 2. Valores de energia de ligação (BE) das componentes dos espectros do 

material de Pt/C preparado com TU 5 mmol L-1. 

 

Linha BE / eV Espécie Química 

 

Pt 4f7/2 

72,3 PtS 

73,8 PtS2 

 

 

S 2p3/2 

162,9 PtS 

162,2  

PtS2 163,4 

165,5  

Sn+ 167,8 

 

 

 

C 1s 

284,3 C-sp2 

285,5 C-sp3 

286,5 R-C-OH/R-C-O 

287,7 R-C=O 

289,6 R-COO 

291,1 Transição π-π* 

 

 

O 1s 

531,3 R-C=O 

532 SO4
2- 

533,6 C-OH/C-O-R 

535,7 H2O/O2 e –COO 

 



 53 Resultados e Discussão 

correspondentes a PtS2 [54]. Duas contribuições para PtS2 podem ser entendidas 

considerando a estrutura cristalina do composto (PDF# 88-2280). Apesar de que 

o material não apresenta características de um material cristalino, há uma 

tendência ao ordenamento no sentido de que os átomos têm uma preferência 

estatística por determinada distância interatômica [31] e assim, pode se 

considerar que existe um ordenamento local ao redor do átomo. Materiais 

amorfos não apresentam ordenamento de longo alcançe (ordenamento 

presente em materiais cristalinos), no entanto, os átomos não estão distribuídos 

aleatoriamente no espaço. Os átomos da primeira esfera de coordenação estão 

a uma distância similar àquela no cristal correspondente. 

Deste modo, as duas contribuições correspondete a PtS2 no espectro de 

XPS podem ser analisadas considerando como modelo a estrutura cristalina do 

composto PtS2, onde os átomos de S formam uma estrutura hexagonal 

compacta enquanto que os átomos de Pt ocupam sítios octaédricos em 

camadas alternadas. A estrutura resultante é uma estrutura em camadas, como 

mostrado na Figura 12. Desta forma, a primeira contribuição (BE = 162,2 eV ) 

deve-se à interação S-Pt e a segunda (163,4 eV), às interações S-S de átomos de 

uma mesma camada ou camadas adjacentes [54]. Outras componentes, com BE 

= 165,5 eV e 167,8 eV foram observadas e foram identificadas como sendo 

correspondentes a espécies com Sn+, podendo ser de SO3
2- e SO4

2- [50-51, 53, 

59-60] ou SO2 [59, 61]. Nenhuma componente derivada de uma interação 
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Figura 12. Representação da estrutura cristalina de PtS2 (ICSD# 41388) montada com o 

programa Mercury, versão 2.3. 

 

 

de sulfito/sulfato com Pt foi identificada na linha 4f da Pt. Isto já foi observado 

anteriormente em estudos de contaminação de catalisadores de Pt por enxofre 

conduzidos por Paál et al. [50, 52, 58]. Os autores identificaram a presencia de 

duas espécies para a linha 2p de S: S2- (de PtS) e Sn+ (identificada como sulfato). 

Os autores não observaram nenhuma interação de esta última espécie com Pt 

mediante a análise da linha Pt 4f.  

As duas únicas contribuições identificadas no presente trabalho para a 

linha 4f da Pt foram as de PtS e PtS2. O fato de haver formação de espécies 

contendo Sn+ que aparentemente não apresentam interação com átomos de Pt 

pode significar duas coisas: que o deslocamento do BE para este tipo de 

espécies é similar ao das outras componentes do espectro, pelo qual não é 

possível separar estas contribuições, ou que este tipo de espécies pode estar 

interagindo com o carbono e não com os átomos de Pt [62]. Hammond et al. 

S 

Pt 
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[63] identificaram a BE para Pt 4f7/2 de Pt(SO4)2·nH2O como sendo 74,6 eV. 

Evidentemente, a linha 4f de Pt do material estudado em este trabalho não 

apresenta uma contribuição com tal BE ( 4f7/2-4f5/2 = 74,6-77,9 eV). A BE para 

Pt(SO4) seria menor devido ao estado de oxidação da Pt e não pode ser 

descartado mas, de existir, esta fase seria minoritária e uma grande parte do 

sulfito/sulfato  estaria interagindo com, por exemplo, o suporte. Ajustes dos 

espectros foram tentados neste sentido com uma terceira componente, mas os 

resultados não foram satisfatórios e concluiu-se portanto que as contribuições à 

linha de Pt 4f são duas e não três.  

As componentes encontradas para as linhas 1s de C e O (Tabela 2) são 

características dos grupos funcionais presentes na superfície do suporte e estão 

de acordo com a literatura [64-67]. 

 

3.3.2 Análise dos materiais de PtRh/C preparados com 

diferentes concentrações de TU 

 

Os espectros destes materiais foram coletados no LNLS, Campinas. Na 

Figura 13 mostram-se os espectros da linha Pt 4f para materiais de PtRh/C 

preparados com diferentes concentrações de TU, junto com as componentes 

obtidas a partir do ajuste dos dados experimentais e a curva teórica resultante.  
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Figura 13. Espectros de XPS da linha Pt 4f, registrados no LNLS (hν = 1840 eV), das 

amostras de PtRh/C preparadas com diferentes concentrações de TU (indicadas na figura). 

Mostram-se a curva experimental (○), componentes do ajuste (linha azul), linha de base Shirley 

(linha preta), curva teórica (linha vermelha) e (•) diferença do espectro experimental e teórico. 

 

Os espectros experimentais mostrados são os espectros originais. Os valores de 

BE das componentes obtidas estão resumidos na Tabela 3. É importante notar 

que a linha 4s do Rh tem um BE = 81 eV [49], mas devido à baixa intensidade fica 

completamente suprimida frente à linha 4f da Pt. Devido a que metais geram 
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linhas de fotoemissão assimétricas [34], a componente correspondente a Pt0 foi 

ajustada em todos os casos com uma função assimétrica Doniac-Sunjic [68]. O 

parâmetro de assimetria, α, obtido do ajuste de cada linha é informado na 

Tabela 4. O material preparado sem TU apresenta duas componentes, 

identificadas como sendo uma proveniente de Pt0 (BE = 71,0 eV) e a outra da 

interação Pt- O (BE = 71,9 eV). O deslocamento  

 

Tabela 3. Valores de energia de ligação (BE) das componentes dos espectros dos 

materiais de PtRh/C preparados com diferentes concentrações de TU e a porcentagem atômica 

de cada componente. 

Concentração de TU 

usada / mmol L-1 

BE Pt 4f7/2 / eV Espécie % at. 

0 71,0  (0.18)* Pt0 88,6 

71,9 Pt-O 11,4 

 

1 

71,1 (0,19)* Pt0 56,2 

72,2 PtS 32,0 

73,8 PtS2 11,8 

 

3 

71,1 (0,19)* Pt0 14,1 

72,3 PtS 67,6 

73,7 PtS2 18,3 

5 72,3 PtS 85,8 

73,8 PtS2 14,2 

 *Valor de α obtido do ajuste 
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químico da linha da Pt em ∼0,9 eV tem sido atribuído à interação de Pt com O. 

Em geral, deslocamentos de 0,7- 1 eV tem sido citados na literatura como 

provenientes da interação Pt- Oads  e não devido à formação  de óxido de platina 

(II) bulk [69-70]. Desta maneira a platina estaria em um estado Ptδ+ e não 

constituindo formalmente um óxido. Porém, no presente trabalho, pode-se 

entender como a formação de uma camada de Pt-O na superfície da 

nanopartícula, que não apresenta uma estrutura similar à estrutura do óxido 

bulk e sim uma estrutura amorfa e/ou diferente [71], o que seria mais razoável 

do que considerar Oads, devido à metodologia de preparação da amostra. Assim 

mesmo, nenhuma contribuição dos óxidos PtO ou PtO2  na forma bulk foi 

observada. Já os materiais preparados com TU não apresentam nos espectros 

uma componente devido à interação Pt-O. Isto está de acordo com resultados 

anteriormente publicados, que mostraram a diminuição da interação de Pt com 

O quando PtS é formado [50, 52, 72] . Dentre os materiais, aqueles preparados 

com TU 1 e 3 mmol L-1 apresentam componentes correspondentes a Pt0, PtS e 

PtS2, enquanto que o material preparado com TU 5 mmol L-1 apresenta somente 

as duas últimas. Pode ser observado que à medida que a concentração de TU 

aumenta há maior formação de PtS enquanto a fase de Pt0 diminui até 

desaparecer completamente. O fato de não se observar uma componente 

metálica para o material preparado com TU 5mmol L-1 está de acordo com os 

resultados de DRX, onde para este material as posições de Bragg, que 

correspondem à fase metálica, se correspondem com as de Rh puro. 
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O valor do parâmetro de assimetria, α, obtido dos ajustes se corresponde 

com o esperado para Pt [73], e  não apresenta mudanças significativas de uma 

amostra à outra. 

A Figura 14 mostra os espectros da linha 3d do Rh junto com a linha 4d 

da Pt. Devido à superposição das linhas e de não ter-se podido subtrair uma 

linha de base satisfatoriamente não foi possível fazer uma análise quantitativa, 

mas uma análise qualitativa pode ser feita. Pode-se observar um deslocamento 

da linha de Pt como esperado a partir das análises da linha 4f. A linha do Rh 

apresenta de imediato, duas contribuições, possivelmente vindo de Rh0 e Rh3+. 

No caso de Rh as BEs para RhxOy e RhxSy são similares, o que dificulta a distinção 

entre estes dois compostos na análise qualitativa. Devido a isto, a formação de  

 

 

  

 

 

Figura 14. Espectros normalizados de XPS da linha Rh 3d e Pt 4d, registrados no LNLS 

(hν = 1840 eV), das amostras de PtRh/C preparadas com diferentes concentrações de TU 

(indicadas na figura). As linhas verticais indicam a posição para espécies de Pt e Rh obtidas da 

referência [49]. 
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uma fase RhxSy não pode ser descartada. Não há uma diferença significativa da 

linha de Rh para os dois primeiros espectros (TU 0 e TU 1). Já o espectro 

correspondente a TU 3 aparenta ter uma maior contribuição de Rh0 e menor 

contribuição de Rh3+, entretanto para TU 5 observa-se o contrário. Uma possível 

explicação é que a partir da concentração de TU de 3 mmol L-1 há formação de 

uma pequena quantidade da fase RhxSy, mas ao igual que para Pt, a interação 

Rh-O torna-se menos favorecida e a contribuição da componente de Rh3+ 

diminui. Assim, ao aumentar a concentração de TU de 3 para 5, há maior 

formação da fase RhxSy o que faz aumentar a contribuição da componente a 

maiores BE novamente.  

Nas Figuras 15 e 16 mostram-se os espectros obtidos para os materiais 

tratados termicamente. As componentes dos espectros estão informadas na 

Tabela 4. Pode ser observado que para todos os materiais o tratamento térmico 

produz um aumento da fase metálica e uma diminuição da fase Pt-S, 

provavelmente devido à formação de H2S, que é um composto volátil. A partir 

da Figura 15b é evidente que uma grande quantidade do S2- é eliminada da 

superfície das nanopartículas com o tratamento térmico, embora não 

completamente. Para todos os materiais preparados com TU é observada uma 

contribuição à linha do espectro proveniente de Pt-O. Isto pode ser devido à 

remoção de grande parte do Pt-S  com a conseqüente formação de Pt0 na 

superfície das nanopartículas, que quando exposta ao ar forma-se uma camada 

de Pt-O. Como é possível observar, a quantidade de Pt-S inicialmente 
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Figura 15. Espectros de XPS, registrados usando fonte de Al (hν = 1486,6 eV), da 

amostra Pt/C preparada com TU 5 mmol L-1 com tratamento térmico. Pt 4f (a), S 2p (b). A linha S 

2p da amostra sem tratamento térmico é mostrada para comparação. Mostram-se a curva 

experimental (○), componentes do ajuste (linha azul), linha de base Shirley (linha preta), curva 

teórica (linha vermelha) e (•) diferença do espectro experimental e teórico. 

 

formada (antes do tratamento térmico) não parece ter uma grande influência na 

quantidade de Pt-S que permanece depois do tratamento térmico. É importante 

notar também que depois do tratamento térmico não está mais presente a 

componente correspondente a PtS2, o que significa que este composto é 

reduzido completamente. 

Na Figura 17 são mostrados os espectros das linhas 3d do Rh e 4d da Pt 

para os materiais termicamente tratados. Numa análise qualitativa pode ser 

observado que o material preparado sem tiouréia (TU 0) apresenta uma linha 3d 

do Rh que está dada principalmente por Rh0, a diferença do espectro para a  
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Figura 16. Espectros de XPS da linha Pt 4f, registrados no LNLS (hν = 1840 eV), das 

amostras de PtRh/C preparadas com diferentes concentrações de TU (indicadas na figura) e 

tratadas termicamente. Mostram-se a curva experimental (○), componentes do ajuste (linha 

azul), linha de base Shirley (linha preta), curva teórica (linha vermelha) (•) diferença do espectro 

experimental e teórico. 

 

mesma amostra antes do tratamento térmico (Figura 14) que tem claramente 

uma contribuição de Rh3+. Isto é devido a que o tratamento térmico em 

atmosfera de H2/Ar produz a redução dos óxidos com a conseqüente formação 

de Rh0. Os materiais preparados com tiouréia apresentam uma contribuição de  
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Tabela 4. Valores de energia de ligação (BE) das componentes da linha 4f da Pt dos 

materiais termicamente tratados, junto com a porcentagem atômica de cada componente. 

Material BE Pt 4f7/2 / eV Espécie % at. 

 

Pt  TU 5 

71,1 (0,19)* Pt0 88,1 

71,9 Pt-O 3,2 

72,3 Pt-S 8,7 

PtRh TU 0 71,1 (0,20)* Pt0 91,5 

71,9 Pt-O 8,5 

 

PtRh TU 1 

71,1 (0,19)* Pt0 79,7 

71,9 Pt-O 7,9 

72,4 Pt-S 12,4 

 

PtRh TU 3 

71,1 (0,18)* Pt0 81,2 

72,0 Pt-O 5,9 

72,3 Pt-S 12,9 

 

PtRh TU 5 

71,1 (0,20)* Pt0 76,9 

71,8 Pt-O 9,1 

72,3 Pt-S 14,1 

 

Rh0 e também uma contribuição de Rh3+, provavelmente devido à formação de 

RhxSy. É possível observar também, que à medida que aumenta a concentração 

de TU a componente que corresponde a Rh3+ aumenta enquanto que àquela 

que corresponde a Rh0 diminui. Embora numa análise qualitativa não possa ser  

*Valor de α obtido do ajuste 
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Figura 17. Espectros normalizados de XPS da linha Rh 3d e Pt 4d, registrados no LNLS 

(hν = 1840 eV), das amostras de PtRh/C preparadas com diferentes concentrações de TU 

(indicadas na figura) e tratadas termicamente. As linhas verticais indicam a posição para espécies 

de Pt e Rh obtidas da referência [49]. 

 

identificado o composto formado, isto é evidência da formação de RhxSy, devido 

a que o tratamento térmico reduz o óxido de ródio como é evidenciado pelo 

espectro da amostra sem TU. A linha 4d da Pt não apresenta mudanças 

significativas na forma da linha, devido a que a maior parte corresponde à 

componente de Pt0 (aproximadamente 80%, como informado na Tabela 4). O 

comportamento descrito da linha de Rh sugere que há formação de pelo menos 

uma fase de RhxSy que é mais estável que a fase Pt-S frente às condições do 

tratamento térmico, havendo pouca redução de RhxSy  a Rh0. 

Em nenhum caso (materiais sem tratamento ou com tratamento térmico) 

se observou deslocamento aparente da BE das linhas de Pt e Rh. O 
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deslocamento de BE é esperado sempre que há uma formação de liga e 

acontece uma transferência de carga [73-74]. Este deslocamento pode variar 

desde valores pequenos como 0,2 eV (como é o caso de Pt diluída em Au) até ~1 

eV [73-75]. No presente trabalho não se observou deslocamento do BE ou 

mudanças no parâmetro α da linha 4f correspondente a Pt0, ao contrario do que 

seria esperado para a formação de uma liga com transferência de carga [73].  .A 

interpretação do resultado pode ser discutida em base à suposição da formação 

de duas fases metálicas, uma rica em Pt e outra rica em Rh. Desde este ponto de 

vista, uma fase PtxRh1-x rica em Pt apresentaria uma linha 4f com  BE e valor de α 

similares aos de Pt pura, enquanto que se houvesse  um deslocamento na BE 

desta linha, seria observada uma outra contribuição à linha 4f da Pt, proveniente 

da fase rica em Rh. Os resultados de XPS dos materiais de PtRh/C preparados no 

presente trabalho apresentam somente uma contribuição de Pt0 com valores de 

parâmetros similares aos da Pt pura. Porém, a contribuição à linha 4f da Pt de 

uma componente de outra fase metálica com diferente BE proveniente de uma 

fase rica em Rh seria pequena se for considerado que a área do pico de 

fotoesmissão é proporcional à fração atômica da espécie na amostra [33]. O 

mesmo argumento é válido para a análise da linha de Rh, sendo que a maior 

contribuição à componente de Rh0 seria proveniente da fase rica em Rh. Por 

outro lado, este resultado já tem sido observado anteriormente. Park et al. [76] 

prepararam nanoparticulas não suportadas de PtxRh1-x, variando x entre 1 e 0. Os 

espectros de XPS das linhas 4f da Pt e 3d do Rh não mostram deslocamentos 
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aparentes significativos dos valores de BE correspondentes a Pt0 e Rh0 

respectivamente. Da mesma forma, Shen et al. [77] prepararam nanopartículas 

de PtRh suportadas em carbono variando a composição entre PtRh2/C e 

Pt3Rh/C. Os espectros de XPS apresentam BEs da linha de Pt 4f similares para 

todos os materiais. Paál et al. [78]  prepararam nanopartículas não suportadas de 

Pt modificadas com Rh na superfície e não observaram deslocamento da BE das 

linhas de Pt nem de Rh respeito dos valores para os metais puros.  

 

 

3.4 Espectroscopia de absorção de raios X.  

 

3.4.1 Análise dos materiais na borda LIII da Pt 

 

Esta técnica foi escolhida para consolidar os resultados de DRX e XPS. 

Dado que parte do material obtido apresenta características amorfas, XAS é uma 

técnica apropriada para a obtenção de informação estrutural a partir da região 

do EXAFS. 

As Figuras 18 e 19  mostram o módulo da transformada de Fourier, que 

corresponde ao espectro EXAFS k3χ(k) na borda LIII da Pt, dos materiais sem e 

com tratamento térmico respectivamente. Três contribuições características de 
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interações Pt-M (M = Pt,Rh), Pt-O e Pt-S podem ser identificadas, 

aproximadamente (sem correção de deslocamento de fase) entre 2 e 3 Å 

(doublete) [79], a 1,6 Å [80] e 1,8 Å [79] respectivamente, como indicado nas 

figuras.  Os materiais preparados com TU 5 mmol L-1 apresentam de imediato 

um pico correspondente à fase Pt-S e não é possível observar picos 

correspondentes à interação Pt-Pt de Pt metálica. O material preparado com TU 

3 mmol L-1 apresenta um pico correspondente a Pt-S, porém com uma 

assimetria para maiores valores de R, que poderia ser devido à superposição 

com os picos correspondentes às interações Pt-M do metal. Os materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Magnitude da transformada de Fourier da função EXAFS na borda LIII da Pt, 

dos materiais de Pt/C e PtRh/C preparados com TU sem tratamento térmico e de Pt E-TEK para 

comparação. 
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Figura 19. Magnitude da transformada de Fourier da função EXAFS na borda LIII da Pt, 

dos materiais de Pt/C e PtRh/C preparados com TU com tratamento térmico. 

 

 

preparados sem TU e com TU 1 mmol L-1 apresentam perfis similares e 

aparentemente há uma contribuição correspondente com Pt-O.  

Os materiais termicamente tratados apresentam todos os picos 

característicos da interação Pt-M. Apresentam também um pico a menores 

valores de R (entre 1,6 e 1,8 Å), que provavelmente corresponde à superposição 

das contribuições de Pt-O e Pt-S. É importante notar que os picos em 2-3 Å, 

correspondentes à interação Pt-M, mudam com o tratamento térmico e 

aparecem como duas contribuições mais bem definidas e separadas. Isto pode 

ser indicativo de formação de liga [81]. É esperado um aumento do grau de liga 

após o tratamento térmico.  E possível observar que aparentemente este é maior 
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nos casos dos materiais preparados com TU 3 e 5 mmol L-1. Este resultado 

mostra que, apesar da possível separação de fases (observada por DRX) há 

formação de liga e provavelmente as fases sejam uma rica em Pt e outra rica em 

Rh, e o grau de liga aumenta com o tratamento térmico. 

Para uma análise estrutural da fase Pt-S foram escolhidas as amostras 

preparadas com TU 5 mmol L-1, dado que para estas amostras o resultado da 

análise de XPS não se observou uma contribuição correspondente com Pt0, o 

que foi também observado numa primeira análise qualitativa da transformada 

dos espectros de XAS (Figura 18). Portanto, a fase PtS seria a fase majoritária.  

Nas Figuras 20 e 21 se mostra o módulo da transformada de Fourier, que 

corresponde ao espectro EXAFS k3χ(k) na borda LIII da Pt e a transformada 

inversa, dos materiais de Pt e PtRh preparados com TU 5 mmol L-1. De acordo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. (a) Magnitude da transformada de Fourier da função EXAFS na borda LIII da 

Pt, do matereial Pt/C prepardo com TU 5 mmol L-1. (b) Transformada de Fourier inversa da 

função EXAFS da primeira esfera de coordenação Pt-S. 
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Figura 21. (a) Magnitude da transformada de Fourier da função EXAFS na borda LIII da 

Pt, do matereial PtRh/C prepardo com TU 5 mmol L-1. (b) Transformada de Fourier inversa da 

função EXAFS da primeira esfera de coordenação Pt-S. 

 

com o cálculo feito usando o código FEFF8.4 [38] e a ficha cristalográfica de PtS 

(ICSD# 654379), este pico está relacionado aos átomos de S da primeira esfera 

de coordenação do átomo de Pt da estrutura tetragonal de PtS.  Para obter 

informação estrutural quantitativa a respeito desta esfera de coordenação, foi 

aplicada a inversa da transformada de Fourier no intervalo 1,1-2,8 Å do espaço 

R. Para modelar o par Pt-S, foram usadas funções teóricas de amplitude e fase 

calculadas usando FEFF 8.4. A confiabilidade do ajuste foi avaliada pelo fator de 

qualidade [82], do qual se obteve um valor de 1,59 e 0,67 para o material 

preparado com Pt e PtRh respectivamente. A transformada inversa experimental 

e calculada estão em boa concordância (Figuras 20b e 21b). Como resultados do 

ajuste foram obtidos os parâmetros listados na Tabela 5. Tanto o valor de R 

quanto o valor de N são um pouco diferentes que os valores de PtS na fase bulk 
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(2,3 Å e 4 respectivamente) [79, 83-84], porém, bem próximos. Para analisar 

estas diferenças é necessário levar em consideração que a análise de XPS 

mostrou que há também uma parte de Pt que estaria formando PtS2. Isto quer 

dizer, que há átomos formando parte de outra estrutura e não são considerados 

no ajuste, pelo que é de se esperar que os parâmetros obtidos apresentem 

alguns desvios respeito daqueles esperados para a fase ajustada, principalmente 

devido a que a distância Pt-S para PtS2 difere em apenas 0.1 Å respeito daquela 

para PtS [84]. O parâmetro ∆σ2 (chamado de fator de Debye-Waller) surge como 

uma conseqüência da flutuação da distância interatômica, R, devido ao 

movimento térmico ou à desordem estrutural [85-86]. O valor obtido é da 

ordem dos valores informados na literatura para este tipo de materiais [26, 84]. 

O ajuste é satisfatório (Figuras 19b e 20b) e confirma a formação da fase PtS, 

com uma razão Pt:S de aproximadamente 1:1. 

 

Tabela 5. Parâmetros obtidos no ajuste da primeira esfera de coordenação da fase Pt-S 

Material N R / Å ∆σ2 / Å2 

Pt +TU 5 4,4 ± 0,3 2,26 ± 0,01 0,0080 ± 0,0005 

PtRh + TU 5 3,5 ± 0,3 2,24 ± 0,01 0,007 ± 0,001 
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3.5 Voltametria cíclica e RRO. 

 

Na Figura 22 estão apresentadas as voltametrias cíclicas obtidas para os 

materiais sintetizados e Pt E-TEK para comparação. Os voltamogramas mostram 

que para o material preparado na ausência de tiouréia há uma região 

característica de adsorção/dessorção de hidrogênio (~ 0,05 - 0,3 V) que diminui 

à medida que a concentração de TU aumenta sendo inexistente para os 

materiais preparados com TU 5 mmol L-1. 

O voltamograma do material de PtRh preparado sem tiouréia apresenta 

um perfil mais similar a um voltamograma de Rh [87], indicando que 

possivelmente a superfície seja mais rica em Rh do que Pt. Apesar de que não foi 

possível comprovar isto por XPS devido a que não foi possível fazer análise 

quantitativa das linhas de Rh, isto pode ser entendido a partir dos potenciais de 

redução de Pt e Rh no meio de reação [88]: 

 

[PtCl6]2- + 2e- → [PtCl4]2- + 2Cl-          E0 = 0,68 V   (VIII) 

[PtCl4]2- + 2e- → Pt0 + 4Cl-           E0 = 0,755 V   (IX) 

[RhCl6]3- + 3e- → Rh0 + 6Cl-                    E0 = 0,431 V   (X) 
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Dado que numa síntese de redução simultânea a ordem de redução dos 

reagentes é controlada pelos potenciais de redução de cada espécie [89], é de se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Voltamogramas cíclicos (após 20 ciclos) dos materiais sintetizados com 

diferentes concentrações de TU (indicado na Figura). H2SO4 0,5 mol L-1, v = 50 mV s-1. 
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esperar neste caso que a redução da platina comece antes que a redução 

do ródio e que, portanto, possa haver segregação. 

Os materiais preparados com tiouréia 5 mmol L-1 apresentam os perfis 

voltamétricos esperados para materiais do tipo MxSy [26], não observando-se o 

processo de adsroção/dessorção de hidrogênio, sendo isto indicativo de que 

provavelmente para estes materiais não há superfície metálica exposta à 

interface (em concordância com os resultados de XPS). 

Os catalisadores foram testados para a RRO usando-se o EDR. As curvas 

obtidas estão apresentas na Figura 23.  

Em potenciais baixos a reação é limitada pela difusão do oxigênio até a 

superfície do eletrodo. Em potenciais altos a velocidade da reação é controlada 

tanto pelo transporte de massa até a superfície do eletrodo como pela 

transferência de carga (controle misto). Para o processo inteiramente controlado 

pela transferência de massa, a corrente limite (iL) no experimento de EDR varia 

linearmente com a raiz quadrada da velocidade de rotação, ω. Esta variação está 

dada pela equação de Levich [39]: 

 

                 iL = 0,62nFD2/3ν-1/6ω1/2Co             (9) 
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Figura 23. Curvas de polarização para a RRO dos materiais sem tratamento térmico. 

H2SO4 0,5 mol L-1 saturada com O2. v = 5 mV s-1. T = 25 oC. As velocidades angulares estão 

indicadas na figura. 

 

onde n é o número de elétrons da reação, F é a constante de Faraday, D é o 

coeficiente de difusão de O2, ν é a viscosidade cinemática do eletrólito, ω é a 

velocidade angular do eletrodo (em Hz) e C0 é a solubilidade do O2. 
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Os materiais preparados com TU 3 e 5 mmol L-1 não apresentam 

correntes iL definidas, o que já tem sido observado para calcogênios [26]. Na 

Figura 24 estão apresentadas as curvas de RRO de alguns materiais antes e 

depois do tratamento térmico. É possível observar que para os materiais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curvas de polarização para a RRO a 900 rpm antes e depois do tratamento 

térmico. H2SO4 0,5 mol L-1 saturada com O2. v = 5 mV s-1. T = 25 oC. 
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preparados com TU 5 mmol L-1 o tratamento térmico tem o efeito de diminuir o 

sobrepotencial necessário para o começo da RRO, o que está provavelmente 

relacionado à redução de parte do PtS e RhxSy. O material preparado com TU 3 

mmol L-1 (Figura 24) assim como os preparados com concentrações menores de 

TU (não mostrados) não apresentaram mudanças significativas nas curvas de 

RRO após o tratamento térmico. A Figura 25 mostra os gráficos de Levich 

(equação 9) para os materiais antes e depois do tratamento térmico. No caso 

dos materiais que não apresentam uma corrente limite definida, a metodologia 

utilizada para a determinação aproximada desta foi a mesma que aquela usada 

por Mukerjee et al. [26]. Nestas circunstancias, iL foi tomada no potencial ao qual  

a inclinação da curva da corrente, no intervalo de controle por transferência de 

massa, começa a ser constante. Como é possível observar na Figura 25, a  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Graficos de Levich para (a) os materiais sem tratamento térmico e (b) a 

comparação para os materiais preparados com TU 5 mmol L-1 antes e depois do tratamento 

térmico.  
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inclinação da reta é igual àquela obtida para Pt E-TEK para todos os materiais 

exceto para aqueles preparados com TU 5 mmol L-1 (Figura 25 a), sugerindo que 

o mesmo número de elétrons esteja envolvido na reação para os materiais 

preparados com concentrações de TU menores a 5 mmol L-1.  A equação 9 

intercepta na origem das coordenadas cartesianas. Porém, no presente caso 

observa-se um coeficiente linear diferente de zero, o que é ocasionado pela 

difusão de oxigênio dentro da camada ultrafina do catalisador [90].Por outro 

lado nota-se que há um desvio da linearidade para os materiais preparados com 

TU 5 mmol L-1, o que já tem sido observado para alguns materiais do tipo 

calcogênios. O número de elétrons calculado para cada material a partir da 

equação 9 está informado na Tabela 6. O fato de que os materiais preparados 

com TU 5 mmol L-1 apresentem valores de número de elétrons menores que 4 

pode ser devido ao aumento no favorecimento da via de peróxido, já observado 

para alguns calcogênios [26]. Na Figura 25 b está ilustrado o efeito do 

tratamento térmico na inclinação das curvas de Levich. Como mostrado na 

Figura, o tratamento térmico provoca um aumento no número de elétrons 

envolvidos na reação (Tabela 6), aproximando-se depois do tratamento térmico, 

o comportamento destes materiais ao de Pt E-TEK. Os resultados indicam que a 

reação ocorre via 4 elétrons nos materiais que contém até ∼67% de PtS (Tabela 

3), que corresponde ao material preparado com TU 3 mmol L-1. Acima desta 

quantidade o número de elétrons cai o que poderia ser devido a uma maior 
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Tabela 6. Número de elétrons calculados a partir da equação de Levich. 

Material N0 elétrons  

Pt ETEK 4,1 

Pt Rh TU 0 4,2 

Pt Rh TU 1 4,0 

Pt Rh TU 3 3,8 

Pt Rh TU 5 3,2 

Pt TU 5 2,6 

Pt Rh TU 5  com TT 3,8 

Pt TU 5 com TT 3,3 

 

percentagem da reação indo por via peróxido [26]. O tratamento térmico 

melhora a atividade dos catalisadores preparados com TU 5 mmol L-1. O material 

com Pt e Rh catalisa a RRO via 4 elétrons (Tabela 6) depois do tratamento 

térmico. No entanto, o material contendo somente Pt não chega nesse valor. 

Alonso-Vante et al. [28] prepararam PtxSy e trataram termicamente a 350 oC em 

25%-H2/Ar por duas horas e determinaram que a RRO nesse material ocorre via 

4 elétrons. A percentagem de H2 e a temperatura do tratamento térmico são 

maiores que as utilizadas neste trabalho, pelo qual é esperada uma maior 

formação de fase metálica. Porém, o perfil voltamétrico do material preparado 

pelos autores é similar ao obtido para o material contendo PtS obtido no 

presente trabalho (Pt com TU 5 mmol L-1, antes do tratamento térmico). Os 
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autores não apresentam nenhuma caracterização física do material pelo qual 

não é possível saber quais fases estão presentes o que torna a comparação 

direta difícil. 

É importante notar que a via de 4 elétrons se dá para todos os materiais 

que têm uma parte de metal na superfície (determinado por XPS e VC), ou seja, 

aqueles preparados com até TU 3 mmol L-1. Estes resultados indicam que a 

presença de sítios metálicos é necessária para que a via de 4 elétrons seja 

favorecida neste tipo de materiais. 

Na Figura 26 mostram-se as curvas de Tafel para os materiais sem e com 

tratamento térmico. Estas foram obtidas após correção das correntes pelo 

transporte de massa, considerando que ik = (i . iL)/(iL - i), onde ik é a corrente 

cinética e i é a corrente medida. Efeitos difusionais na camada ultrafina foram 

considerados negligenciáveis [26].  Os valores calculados para o coeficiente de 

Tafel (b) para cada curva estão informados na Tabela 7. Para todos os materiais 

os valores são próximos aos valores teóricos esperados para Pt, de 60 e 120 mV 

dec-1, indicando que em todos os casos a etapa limitante da velocidade é a 

primeira transferência eletrônica [22]. Alguns desvios do valor teórico são 

esperados. Primeiramente, devido a que a iL para alguns dos materiais não é 

bem definida é portanto esta foi estimada utilizando a aproximação de Mukerjee 

et al. [26], podendo o erro desta aproximação influenciar na correção da 

corrente pelo transporte de massa. Em segundo lugar, para calcogênios têm 

sido observados coeficientes de Tafel que variam de 100 até 167 mV dec-1,  
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Figura 26. Curvas de Tafel corrigidas pelo transporte de massa para (a) os materiais sem 

tratamento térmico e (b) os materiais tratados termicamente. 

 

Tabela 7. Coeficientes de Tafel para os materiais sem e com tratamento térmico. 
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dependendo este valor do material utilizado e do método de síntese do mesmo 

[25].  

Para avaliar a seletividade dos materiais para a RRO na presença de 

metanol, foram feitos experimentos com duas concentrações de metanol 

diferentes.  Na Figura 27 mostram-se algumas curvas representativas da RRO em 

ausência e na presença de metanol. Como pode ser observado na Figura 27, 

materiais preparados com TU apresentam uma seletividade maior que o  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curvas de polarização para a RRO a 900 rpm. H2SO4 0,5 mol L-1 saturada 

com O2 com diferentes concentrações de metanol (0; 0,1 e 0,5 mol L-1). v = 5 mV s-1. T = 25 oC.  
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material de Pt E-TEK. Inclusive depois do tratamento térmico, a tolerância à 

presença de metanol é maior que no caso da Pt. A partir das curvas foi calculada 

a perda na atividade catalítica na presença de metanol para todos os materiais. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 8. À medida que a quantidade de 

sulfetos presentes aumenta o material se torna mais seletivo para a RRO. O 

tratamento térmico produz uma diminuição na seletividade, provavelmente 

devido à redução de parte dos sulfetos. No entanto, os materiais de PtRh 

termicamente tratados mostram maior seletividade quando aumenta a 

concentração de TU utilizada na síntese. Isto é provavelmente devido à maior 

formação de RhxSy que não se reduz facilmente com o tratamento térmico 

(deduzido a partir do XPS), ao contrario do PtS, cuja quantidade depois do 

tratamento térmico é aproximadamente igual para todos os materiais de PtRh 

(Tabela 4). É importante notar que todos os materiais termicamente tratados 

ainda apresentam seletividade maior que o Pt ETEK para a RRO na presença de 

metanol, provavelmente devido à presença dos sulfetos. O tratamento térmico 

tem mostrado em geral aumentar a atividade de calcogênios para a RRO 

mantendo seletividade na presença de metanol [29, 91]. Em geral o aumento da 

atividade tem sido atribuído ao aumento na cristalinidade dos materiais 

(majoritariamente dada pela redução do calcogênio) e à limpeza da superfície 

[29]. No presente trabalho, foi possível determinar que o tratamento térmico 

reduz uma grande quantidade da fase PtS com um conseqüente aumento na  

 



 84 Resultados e Discussão 

Tablea 8. Perda da atividade para a RRO na presença de metanol em diferentes 

concentrações. 

Material 
Perda de atividade / % de i 

[CH3OH] = 0,1 mol L-1 [CH3OH] = 0,5 mol L-1 

Pt E-TEK 32,2 62,9 

PtRh TU 1 20,5 27,5 

PtRh TU 3 3,2 8,3 

PtRh TU 5 1,4 5,2 

Pt TU 5 0,3 0,5 

PtRh TU 1 com TT 26,4 49,9 

PtRh TU 3 com TT 7,3 17,6 

PtRh TU 5 com TT 3,8 7,2 

Pt TU 5 com TT 5,3 9,7 

 

quantidade de fase metálica presente na superfície do material, o que leva a 

uma melhora na atividade catalítica. No entanto, o PtS que permanece nos 

materiais junto com o RhxSy proporciona maior seletividade a estes materiais 

frente à RRO na presença de metanol. 

Dado que os materiais preparados com TU 5 mmol L-1 apresentaram a 

maior seletividade frente à RRO, foi estudado o efeito da redução por ciclagem 

entre 0,05 e 1,2 V. O intervalo de potencial foi escolhido de forma em que 

acontecesse a  remoção do S2- mediante a dissolução no eletrólito [26, 92]. Na 
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Figura 28 se mostram as voltametrias cíclicas sucessivas para os materiais de Pt e 

PtRh preparados com TU 5 mmol L-1. A partir de aproximadamente 0,85 V 

começa a haver uma corrente de oxidação que corresponde à remoção do 

sulfeto, e que diminui com o aumento do número de ciclos. Na Figura 28a é 

possível observar que a ciclagem produz a aparição da região de 

adsorção/desorção de hidrogênio (0,05-0,3 V), formação de oxido/hidróxido 

(0,8-1,2 V) e do pico de redução de óxido de platina (centrado em 

aproximadamente 0,75 V).  No caso do material de PtRh provavelmente haja 

dissolução de uma parte do Rh, evidenciado pelo deslocamento do pico de 

redução de óxidos (indicado na Figura 28 b). Ao final dos 100 ciclos em ambos 

os casos o perfil voltamétrico se assemelha ao perfil de uma superfície metálica. 

 

  

 

 

 

 

Figura 28. Voltamogramas dos materiais sintetizados com TU 5 mmol L-1. H2SO4 0,5 mol 

L-1, v = 50 mV s-1. 
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Na Figura 29 mostram-se as curvas de Levich para estes materiais antes e 

depois do tratamento por ciclagem. Em ambos os casos o material após o 

tratamento apresenta uma inclinação semelhante a Pt E-TEK. Após a ciclagem os 

materiais também foram testados na presença de metanol. As curvas estão 

apresentadas na Figura 30. Em ambos os casos a seletividade para a RRO na 

presença de metanol é maior que para Pt ETEK. Provavelmente após o 

tratamento por ciclagem, na superfície dos materiais ainda haja sulfetos que 

proporcionam uma tolerância maior ao metanol. Na Tabela 9 estão 

apresentados os resultados do número de elétrons calculados a partir das curvas 

de Levich e a percentagem de perda de atividade na presença de metanol. A 

perda na atividade é maior que para os materiais termicamente tratados, porém  

 

 

           

     

 

 

 

Figura 29. Graficos de Levich da comparação para os materiais preparados com TU 5 

mmol L-1 antes e depois do tratamento por ciclagem  
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Figura 30. Curvas de polarização para a RRO a 900 rpm, dos materiais preparados com 

TU 5 mmol L-1 depois do tratamento por ciclagem. H2SO4 0,5 mol L-1 saturada com O2 com 

diferentes concentrações de metanol (0; 0,1 e 0,5 mol L-1). v = 5 mV s-1. T = 25 oC.  

 

Tabela 9. Número de elétrons calculados a partir das curvas de Levich e perda de 

atividade na presença de metanol para os materiais tratados por ciclagem 

Material No elétrons 
Perda de atividade / % de i 

[CH3OH] = 0,1 mol L-1 [CH3OH] = 0,5 mol L-1 

Pt TU 5 3,6 3,2 16,5 

PtRh TU 5 3,7 4,4 22,3 

 

ainda é bem menor que para Pt ETEK. A Figura 31 mostra a comparação das 

curvas de RRO na presença de metanol 0,5 mol L-1 para os materiais tratados por 

ciclagem junto à curva para Pt ETEK. É possível observar que o material de Pt 

preparado com TU 5 mmol L-1 na presença de metanol tem atividade catalítica 

similar a Pt E-TEK, porém com seletividade maior para a RRO.   
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Figura 31. Curvas de polarização para a RRO a 900 rpm, dos materiais após a ciclagem 

H2SO4 0,5 mol L-1 saturada com O2,  metanol 0,5 mol L-1. v = 5 mV s-1. T = 25 oC.  

 

Estes resultados mostram que é possível ativar a superfície dos 

calcogênios mediante tratamento térmico ou um tratamento eletroquímico. 

Neste último caso, mantendo a seletividade para a RRO frente à presença de 

metanol em concentrações de até 0,5 mo L-1, e no caso de PtS, com atividade 

similar à Pt E-TEK. 
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Considerações gerais 

Dos resultados obtidos pode-se dizer que a presença de TU, no meio 

reacional de síntese dos materiais do presente trabalho, serve como fonte de S2- 

para a formação de sulfetos de Pt e Rh. No caso do material preparado com 

platina as nanopartículas obtidas com a introdução de TU em concentração alta 

(5 mmol L-1) são de PtS/C com uma pequena percentagem de PtS2. Isto significa 

que no caso da platina ocorre uma redução parcial de Pt4+ a Pt2+ pelo qual há 

formação de PtS. No caso dos materiais preparados com platina e ródio, as 

nanopartículas formadas com a introdução de TU em alta concentração (5 mmol 

L-1) correspondem provavelmente à forma geral Rh-RhxSyPtS/C, também com 

uma pequena percentagem de formação de PtS2.   

Este trabalho mostra que podem ser preparados materiais consistindo 

em nanopartículas de sulfetos de metais de transição suportadas usando um 

método simples é econômico. Posteriormente, com uma ativação mediante um 

tratamento eletroquímico podem-se gerar catalisadores com atividade similar à 

Pt e com maior tolerância a metanol, podendo ser diminuída a carga de metal 

utilizada nos mesmos, para aplicação em células a combustível. 
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4. Conclusões 

 

A adição de tiouréia ao meio reacional quando se usa o método do ácido 

fórmico dá como resultado a formação de uma nova fase amorfa além da fase 

metálica. Foi possível determinar mediante análise com XPS e EXAFS que em 

todos os casos há formação de PtS e RhxSy amorfo na presença de TU, assim 

como PtS2 em menor percentagem. Usando concentrações de TU de 1 a 5 mmol 

L-1 pode-se variar a relação das fases metal/sulfeto. 

Usando-se a concentração mais elevada de TU obtiveram-se materiais 

da forma PtS/C e Rh-RhxSy-PtS/C.   

Os materiais preparados apresentam atividade para a RRO. Foi 

determinado que para que o mecanismo favorecido seja a via de 4 elétrons, é 

necessária a presença de sítios metálicos na superfície. A etapa determinante da 

reação para todos os materiais é a primeira transferência eletrônica. 

O tratamento térmico em atmosfera de H2/Ar reduz grande parte do PtS. 

A fase RhxSy é mais estável frente à condição deste tratamento.  O tratamento 

por ciclagem dos materiais com maior quantidade de sulfeto gera superfícies de 

características majoritariamente metálicas. Ambos os tratamentos melhoram a 

atividade catalítica dos materiais, mantendo a seletividade frente à RRO na 

presença de metanol. 
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Apêndice A – Separação progressiva da posição de Bragg de duas 

fases de estrutura cúbica  

 

Pela lei de Bragg: 

λ= 2d.Sen θ    

  

para um sistema cúbico, a relação entre a distância interplanar,d, e o parâmetro 

de rede, a, está dada por: 

 

d = a/(h2 + k2 + l2)1/2 

 

sendo h, k e l os índices de Miller para cada plano do cristal. 

Combinando ambas as equações e reordenando se tem que: 

  

θ =  ArcSen [ ( λ (h2 + k2 + l2)1/2) / (2 a)] 

 

com  (h2 + k2 + l2)1/2  = A           

θ = ArcSen [ (λA/ (2 a)] 
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Agora, considere-se que para dois sistemas com diferentes parâmetros de rede, 

digamos a1 e a2, temos que a1<a2.  

Então, se 

 

 λ / (2 a1) = B1    e   

λ / (2 a2) = B2 

 

pode-se expressar o valor absoluto da diferença em θ entre duas fases como 

 

|θ1- θ2| = |∆θ| = |ArcSen (A.B1) – ArcSen (A.B2)|   

 

Assim, como sen θ < 1 sempre devido a que θ só pode tomar valores menores a 

90 graus, na equação a função ArcSen > 0 e é sempre crescente. Desta forma, 

sendo que B1 ≠ B2 a diferença |∆θ| aumenta quando o valor de A aumenta (dado 

que o produto A.B1 cresce mais rapidamente que A.B2). Isto é, quando diminui d, 

que pela lei de Bragg corresponde a valores maiores de θ. 

 


