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Resumo 
 

BOTT-NETO, J. L.: Estudo da atividade eletrocatalítica de catalisadores à base 
de platina suportadas em carbetos de metais de transição para a reação de 
redução de oxigênio em meio ácido. 2018. Tese (Doutorado). Instituto de Química 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.  
 
As células a combustível são dispositivos eletroquímicos que produzem energia 
elétrica limpa. Entretanto, o seu uso em larga escala ainda é limitado devido às 
enormes perdas de potencial que ocorrem no cátodo em função da lenta cinética da 
reação de redução de oxigênio (RRO). Portanto, é necessário o desenvolvimento de 
novos catalisadores que sejam viáveis comercialmente, apresentem alta atividade 
eletrocatalítica e grande estabilidade para esta reação. Neste trabalho, a RRO foi 
estudada em meio ácido com eletrocatalisadores à base de platina suportadas em 
carbetos de tungstênio (WC) e molibdênio (MoC) com diferentes estruturas cristalinas. 
Os carbetos foram preparados pelos métodos de decomposição térmica (MDT) e 
carburação (MC) e, subsequentemente, utilizados para a preparação dos 
catalisadores do tipo Pt-carbeto pelo método do ácido fórmico ou borohidreto de sódio. 
Estes materiais foram caracterizados por difração de raios-X (XRD), espectroscopia 
de energia dispersiva de raios-X (EDX), microscopia eletrônica de transmissão (TEM), 
espectroscopia de absorção de raios-X (XAS) in situ e espectroscopia de fotoelétrons 
excitados por raios-X (XPS). As medidas eletroquímicas foram realizadas em meio 
ácido usando a técnica de eletrodo disco-anel rotatório de camada fina. Os resultados 
de XRD, em conjunto com as medidas de TEM, indicaram que o MDT e MC fornecem 
carbetos com estruturas cúbicas (β-WC1-x e δ-MoC) e hexagonais (α-WC e α-Mo2C) 
com tamanho de partícula < 2 nm e entre 10 e 40 nm, respectivamente. Os estudos 
eletroquímicos evidenciaram que os catalisadores Pt-carbeto/C apresentam 
diferenças de atividade específica (SA) e mássica (MA) para a RRO em função da 
estrutura e composição e que todos os catalisadores do tipo Pt-β-WC1-x/C, Pt-α-
Mo2C/C e Pt-δ-MoC/C e Pt2Ni-α-WC/C apresentam maior SA em comparação à Pt/C. 
A concentração de carbeto na matriz de carbono também influenciou 
significativamente os valores de SA, porém não há uma tendência clara que permita 
unificar um efeito comum para todos os catalisadores. Dentre todos estes 
catalisadores, o Pt-β-WC1-x40/C e o Pt-δ-MoC40/C são 3,6 e 2,5 vezes mais ativos 
(SA) em comparação ao catalisador Pt/C. Também foi observado que a via 
predominante da RRO envolve cerca de 4 elétrons por molécula de oxigênio, com 
baixa produção de H2O2 em todos os casos. No caso dos materiais baseados em Pt-
β-WC1-x/C, análises de XANES in situ mostraram um pequeno aumento na ocupação 
da banda 5d da Pt, o que deve levar a uma interação Pt-OHx mais fraca, aumentando 
a cinética da RRO como observado. Além disso, os resultados de XPS evidenciam 
que a melhora na atividade específica está relacionada a um efeito sinérgico entre Pt 
ou Pt2Ni com as espécies do tipo WOx ou MoOx; exceto para os catalisadores de ligas 
Pt2Ni, para o qual os resultados de XPS indicaram a presença de WC na superfície do 
catalisador. Os testes de estabilidade mostraram que apesar do Pt/C ser mais ativo 
após 12.000 ciclos, o catalisador Pt-α-WC20/C é o mais estável em relação a sua SA, 
indicando que as interações benéficas das fases remanescente de Pt e WC/WOx são 
mantidas após o teste de durabilidade.  
 
Palavras-chaves: célula a combustível, reação redução de oxigênio, catalisadores, 
carbetos, tungstênio, molibdênio.   
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Abstract 
 
BOTT-NETO, J. L.: Study of the electrocatalytic activity of platinum-based 
catalysts supported on transition metal carbide for the oxygen reduction 
reaction in acid medium. 2018. Thesis (doctorate). Instituto de Química de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 
 
Fuel cells are electrochemical devices that produce clean electrical energy. However, 
their use on large scale is still limited due to the enormous potential losses that occur 
at the cathode due the slow kinetics of the oxygen reduction reaction (ORR). Therefore, 
the development of new catalysts that are commercially viable, present high 
electrocatalytic activity and great stability for this reaction is still necessary. In this work, 
the ORR was studied in acid medium on platinum-based electrocatalysts supported on 
tungsten (WC) and molybdenum (MoC) carbides with different crystalline structures. 
Carbides were prepared by the thermal decomposition (TDM) and a carburizing (CM) 
methodes and, subsequently used for the preparation of the Pt-carbide type catalysts 
by the formic acid or sodium borohydride method. These materials were characterized 
by X-ray diffraction (XRD), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), transmission 
electron microscopy (TEM), X-ray absorption spectroscopy (XAS) and X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS). The electrochemical measurements were 
performed in acid medium using the thin-layer rotating disk-ring electrode technique. 
The results of XRD, together with those of TEM, indicate that the MDT and MC provide 
carbides with cubic (β-WC1-x and δ-MoC) and hexagonal (α-WC and α-Mo2C) 
structures with particle size < 2 nm and between 10 and 40 nm, respectively. The Pt-
carbide/C catalysts exhibit differences in the specific activity (SA) and mass (MA) for 
the ORR as a function of structure and composition. All catalysts of the types Pt-β-
WC1-x/C, Pt-α-Mo2C/C, Pt-δ-MoC/C and Pt2Ni-α-WC/C presented higher SA as 
compared to Pt/C. The concentration of carbide in the carbon matrix significantly 
influence the SA, but no tendency was clearly found so to identify a common effect 
catalysts overall. Among all catalysts, Pt-β-WC1-x40/C and Pt-δ-MoC40/C are 3.6 and 
2.5 times more active (SA) compared to the Pt/C catalyst. It was also observed that 
the predominant ORR mechanism involve ≅ 4 electrons per oxygen molecule, and so 
with negligible production of H2O2. In the case of the materials based on Pt-β-WC1-x/C, 
in situ XANES analyzes evidenced a small increase in the Pt 5d-band, occupancy 
leading to a weaker Pt-OHx interaction, increasing ORR kinetics as observed. In 
addition, XPS results show that the improvement in SA is related to a synergistic effect 
between Pt or Pt2Ni with WOx or MoOx species, except for the Pt2Ni alloy catalysts, for 
which the XPS results indicated the presence of some WC on the catalyst surface. 
Stability tests show that although Pt/C is more active after 12,000 cycles, the Pt-α-
WC20/C catalyst is the most stable relative to its SA, indicating that the beneficial 
interactions of the remaining phases of Pt and WC/WOx are maintained after the 
durability test. 
 
 
Keywords: fuel cells, oxygen reduction reaction, electrocatalysis, carbides, tungsten, 
molybdenum  
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𝐼𝑙𝑖𝑚 =  0,62𝑛𝐹𝐴𝐷0
2/3

𝑣−1/6𝜔1/2𝐶0
∗           (Equação 11) 

 

𝑊𝑂3 + 𝑥𝑃𝑡 − 𝐻+ → 𝐻𝑥𝑊𝑂3 + 𝑥𝑃𝑡              (Equação 12) 

 

𝐻𝑥𝑊𝑂3 → 𝑊𝑂3 + 𝑥𝐻𝑥 + 𝑥𝑒−         (Equação 13) 

 

𝑂2 + 2𝑥𝐻+ + 2𝑥𝑒− ⇌ 𝑥𝐻2𝑂2         (Equação 14) 

 

(1 − 𝑥)𝑂2 + 4(1 − 𝑥)𝐻+ + 4(1 − 𝑥)𝑒− ⇌ 2(1 − 𝑥)𝐻2𝑂      (Equação 15) 
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           (Equação 17) 

 

𝑃𝑡 + 𝑂2 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝑃𝑡𝑂2𝐻              (Equação 18) 

 

𝑃𝑡𝑂2𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡𝑂              (Equação 19) 

 

𝑃𝑡𝑂 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝑃𝑡𝑂𝐻               (Equação 20) 

 

𝑃𝑡𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡              (Equação 21) 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A maior parte da demanda energética global é suprida por fontes 

convencionais como o petróleo, o gás natural e o carvão, que atualmente representam 

cerca de 87% da matriz energética mundial. Os combustíveis obtidos por meio destas 

fontes são caracterizados por reservas finitas. Assim, somada a poluição decorrente 

da queima destes combustíveis em motores a combustão, o desenvolvimento de 

tecnologia mais eficiente para a produção e armazenamento de energia à base de 

fontes sustentáveis tornou-se um dos temas mais desafiadores para a química. [1] 

Várias fontes de energia renovável, por exemplo, eólicas, solares, hidráulicas, 

mares, biomassa e geotérmicas, têm sido exploradas e aperfeiçoadas para a 

produção de eletricidade. A desvantagem principal destes recursos, é que todos eles 

são intermitentes e normalmente dispersos em relação às instalações isoladas que 

atualmente fornecem a maior parte da energia elétrica. [2] Neste contexto, as células 

a combustível representam uma tecnologia chave para a geração de energia elétrica 

limpa, pois convertem a energia química do combustível (e.g., hidrogênio) em energia 

elétrica com alta eficiência e, ainda, atenuam a emissão de gases do efeito estufa (e.g. 

CO2), quando abastecidas com combustíveis derivados de biomassa (que podem ser 

hidrogênio, metanol, etanol). [3] Entretanto, o alto custo e a durabilidade das células 

a combustível continuam a ser uma barreira importante que limitam suas aplicações 

em larga escala. Portanto, melhorias consideráveis nas tecnologias destes 

dispositivos são necessárias. No caso das células a combustível de membrana 

trocadora de prótons (PEMFCs, do inglês Proton Exchange Membrane Fuel Cells) é 

fundamental superar problemas relacionados à estabilidade ainda não adequada dos 

catalisadores utilizados nos eletrodos e às limitações cinéticas da reação de redução 

de oxigênio (RRO). [3–6] 

 

1.1 Células a combustível  

 

A demonstração do funcionamento das células a combustível foi feita em 

meados do século XIX por William Grove, porém, o princípio desta tecnologia foi 

descoberto por Christian Friedrich Schönbein; sendo uma das mais antigas 

tecnologias de conversão de energia química em energia elétrica conhecidas pelo 
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homem. [7] Estes dispositivos são constituídos basicamente por dois eletrodos 

separados por um eletrólito. Os eletrodos são alimentados com fluxos de gases (ou 

líquidos, dependendo do tipo de célula) que fornecem o combustível (no 

compartimento anódico) ou o oxidante (no compartimento catódico). O oxigênio 

presente no ar é comumente utilizado como oxidante. Por outro lado, apesar do 

hidrogênio ser frequentemente utilizando como combustível, outras pequenas 

moléculas orgânicas (alcoóis e hidrocarbonetos) podem ser utilizadas como fontes de 

energia em algumas células. 

As células a combustível são caracterizadas de acordo com a natureza do 

eletrólito e prestam-se a diferentes tipos de aplicações. Os cinco principais tipos de 

célula são descritos a seguir:  

 

• Células a combustível de membrana de eletrólito polimérico: As PEMFCs 

foram as primeiras células a serem usadas no espaço pela NASA. Elas 

operam em baixas temperaturas (50 - 100 °C) e utilizam um eletrólito 

polimérico sólido (e.g. o Nafion®), que permite a troca de prótons e reduz 

problemas de corrosão. As PEMFCs são alimentadas com o combustível 

hidrogênio (ou metanol no caso das DMFC, do inglês Direct Methanol Fuel 

Cell) e possuem uma eficiência de 40 a 50%. [8,9]  

 

• Célula a combustível alcalina: As AFCs (do inglês Alkaline Fuel Cells) 

utilizam uma solução de hidróxido de potássio embebido em uma matriz como 

eletrólito e operam entre 50 e 200 °C.  A tecnologia de AFC atinge a mais alta 

eficiência elétrica (~70%). Isso ocorre porque a RRO é mais rápida em 

eletrólito alcalino. Porém, sua aplicação ainda é limitada devido à necessidade 

de gases muito puros, pois a presença de gases de CO2 destroem o eletrólito. 

As AFCs foram utilizadas pela NASA em programas espaciais (tais como 

Gemini e Apollo) e continuam sendo usadas em ônibus espaciais, fornecendo 

eletricidade e água. [7,8,10] 

 

• Células a combustível de ácido fosfórico: As PAFCs (do inglês Phosforic 

Acid Fuel Cells) possuem a tecnologia mais avançada em termos de 

desenvolvimento comercial, fornecendo eletricidade, água e calor para o 

mundo todo (incluindo cidades, hospitais, shoppings, escolas). O eletrólito da 
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PAFC é composto de ácido fosfórico embebido em uma matriz (SiC). O 

sistema opera em temperaturas médias (180 - 220 °C) e produz eletricidade 

com mais de 40% de eficiência elétrica. Uma das principais vantagens destas 

células é o fato de poderem ser alimentadas com hidrogênio impuro, além de 

apresentar construção simples, estabilidade térmica, química e eletroquímica. 

[7,8] 

 

• Células a combustível de carbonato fundido: As MCFCs (do inglês Moten 

Carboante Fuel Cells) utilizam uma solução líquida de carbonato de lítio, sódio 

e / ou potássio, embebidos em uma matriz (LiAlO2) como eletrólito. As MCFCs 

operam em altas temperaturas (~650 °C). Netas condições, a cinética da RRO 

é melhorada, eliminando drasticamente a necessidade de cargas altas de 

catalisadores de metais nobres. Além disso, podem ser abastecidas com 

diversos tipos de combustíveis, pois as altas temperaturas permitem a reforma 

interna. As MCFCs atingem uma eficiência elétrica de ~65% (ou ~85% com 

cogeração), fornecendo entre 10 kW a 2 MW e, portanto, são indicadas 

principalmente para aplicações de geração de eletricidade. [7,8] 

 

• Células a combustível de óxido sólido: As SOFC (do inglês Solid Oxide 

Fuel Cells) usam óxidos sólidos como eletrólito e operam em temperaturas 

por volta de 1000 °C. São mais estáveis do que as MCFCs, já que nenhum 

problema de vazamento de eletrólito líquido pode ocorrer. Esta tecnologia 

possui uma eficiência de geração de energia de ~60% (ou ~85% com 

cogeração). As SOFCs são indicadas para aplicações de alta potência, 

incluindo estações de geração de eletricidade centrais, industriais e de larga 

escala. [7,8] 

 

Dentro deste contexto, em comparação com as PAFCs, MCFCs e SOFCs, as 

PEMFCs possuem recursos tecnológicos que as tornam leves, de pequeno tamanho 

e exibem os maiores valores de densidades energéticas e de eficiência elétrica, 

operando em baixas temperaturas. Portanto, elas são candidatas adequadas para 

aplicações estacionárias (e.g., residências) ou móveis (e.g., automóveis). No caso dos 

automóveis, a maioria das grandes empresas trabalham exclusivamente com células 
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de combustível do tipo PEM, pois elas também possuem excelentes características 

dinâmicas quando comparadas com outros tipos de células a combustível.  [11,12]  

 

1.2 Células a combustível de membrana de eletrólito polimérico  

 

Na Figura 1 é apresentado um esquema representando uma célula do tipo 

PEM. No centro, é localizado o elemento básico da célula, o conjunto de membrana-

eletrodo, também conhecido como MEA (membrane electrode assembly). O MEA é 

formado por dois eletrodos, o ânodo e o cátodo, separados pela membrana de 

Nafion®. Os eletrodos são constituídos por uma camada difusora e uma camada 

catalítica. A camada difusora é composta de um substrato poroso, normalmente é 

utilizado um papel ou tecido de carbono, que facilita a transferência de reagentes e 

produtos para camada catalítica. [13,14] Além disso, há também as placas bipolares, 

que são responsáveis por distribuir os reagentes que, em conjuntos com as placas de 

vedação, completam o sistema.  

 

Figura 1 - Ilustração representativa de uma célula a combustível de membrana 
eletrolítica de próton. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Durante o funcionamento de uma PEMPC, o hidrogênio molecular é fornecido 

no ânodo, onde reage eletroquimicamente, resultando na formação de prótons e 

elétrons, Equação 1: [7,15] 

 

𝐻2 ⇌ 2𝐻+ + 2𝑒−;          E0 = 0 V vs. RHE em 1 atm, 25 °C          (Equação 1) 

 

Os prótons produzidos migram por meio do eletrólito ácido em direção ao cátodo, 

enquanto que os elétrons são forçados através de um circuito externo até o cátodo, 

como ilustrado na Figura 1. Ao mesmo tempo, no compartimento catódico, o oxigênio 

molecular é fornecido, o qual, em conjunto com os prótons e os elétrons provenientes 

do ânodo, promove a reação de redução de oxigênio, Equação 2: [7,15] 

 

𝑂2 + 4𝑒− + 4𝐻+ ⇌  2𝐻2𝑂;         E0 = 1,23 V vs. RHE em 1 atm, 25 °C     (Equação 2) 

 

Sendo a reação global dada por (Equação 3): [7,15] 

 

𝐻2 + ½ 𝑂2 ⇌ 𝐻2𝑂;          E0
cel = 1,23 V vs. RHE em 1 atm, 25 °C   (Equação 3) 

 

Finalmente, a água produzida na camada catalítica do cátodo é transferida por meio 

da camada difusora para os canais de fluxo e é removida da célula, juntamente com 

o oxidante (usualmente oxigênio do ar).  

A velocidade com que estas reações ocorrem influencia na eficiência do 

sistema. No caso da reação de oxidação de hidrogênio, que ocorre no ânodo, a 

cinética é muito rápida em catalisadores à base de Pt. Porém, como dito 

anteriormente, a RRO apresenta uma cinética lenta. Além disso, outros fatores 

envolvendo os fenômenos de transferência de calor, transporte de espécies e carga, 

afetam positivamente ou negativamente a eficiência do sistema. [12] Em resumo, as 

principais causas da perda de eficiênia elétrica em uma célula a combustivel são: (i) 

cinética reacional lenta, principalmente da RRO; (ii) envenenamento do catalisador 

anódico; (iii) condutividade protônica liminada na camada catalítica dos eletrodos; (iv) 

permeabilidade efetiva limitada do oxigênio/hidrogênio na camada catalisadora do 

eletrodo; (v) limitações difusionais do gás na camada difusora do eletrodo. [16] Nas 

próximas seções focaremos nos problemas relacionamos ao item i, ou seja, na 

redução de oxigênio que ocorre no cátodo da célula.   
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1.3 Eletrocatálise da reação de redução de oxigênio 

 

A RRO em superfícies metálicas é uma das reações eletrocatalíticas mais 

básicas e, sem dúvida, o processo catódico mais importante nas células a 

combustível. [17] Apesar do enorme esforço experimental e teórico com o intuindo de 

desvendar o mecanismo desta reação, os aspectos da cinética ainda não são 

completamente compreendidos. A redução de oxigênio é uma reação multi-eletrônica 

que inclui várias etapas elementares e espécies intermediárias. Dentre os esquemas 

propostos, o de Wroblowa e colaboradores [18] é o mais comumente utilizado por 

fornecer um panorama dos caminhos da RRO. De acordo com este esquema, o 

oxigênio pode ser reduzido após ser adsorvido na superfície do eletrodo por uma via 

direta, também conhecida como mecanismo de 4-elétrons, na qual a água é formada 

sem intermediário detectável (ver Equação 2) e pela via indireta (ou mecanismo de 2-

elétrons), onde o peróxido de hidrogênio (H2O2) é formado como espécie 

intermediária, como descrito pela Equação 4: [16,17,19] 

 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⇌ 𝐻2𝑂2;         E0 = 0,67 V vs. SHE em 1 atm, 25 °C      (Equação 4) 

 

Naturalmente, estes dois caminhos podem ocorrer concomitantemente. Caso 

o peróxido de hidrogênio seja produzido, ele pode ser transportado ao seio da solução 

e re-oxidado a oxigênio molecular (Equação 4), ou permanecer na superfície e ser 

reduzido à H2O (Equação 5): [16,19] 

 

𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⇌ 2𝐻2𝑂;        E0 = 1,77 V vs. SHE em 1 atm, 25 °C     (Equação 5) 

 

Alternativamente, o peróxido pode ser reduzido por uma reação não eletroquímica 

resultando na formação de água e O2 (Equação 6): [16,19] 

 

2𝐻2𝑂2 ⇌ 2𝐻2𝑂 + 𝑂2;                 (Equação 6) 

 

Portanto, a distinção entre os mecanismos de 4-elétrons e o de 2-elétrons é 

baseada em se o peróxido de hidrogênio pode ser detectado como intermediário ou 

não. Esta análise é comumente feita por medidas de eletrodo de disco-anel rotatório.  
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Para que ocorra a redução do oxigênio molecular, bem como a transferência 

de elétrons, é preciso primeiramente que as espécies oxigenadas se adsorvam na 

superfície metálica. [7] As formas pelas quais o oxigênio molecular pode ser adsorvido  

em superfícies metálica são descritas pelos modelos de Griffth, Pauling e Ponte, 

conforme representados na Figura 2. 

 

Figura 2 - Possíveis rotas reacionais da reação de redução de oxigênio em eletrólito 
ácido. 

 
Fontes: adaptado de TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Eletroquímica: Princípios e 

aplicações. 2° Edição - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. [20]  

 
Como ilustrado na Figura 2, caso a adsorção de oxigênio ocorra de acordo 

com os modelos de adsorção de Griffith e o de Ponte, o mecanismo da RRO envolverá 

4 elétrons. Em contraste, se a adsorção ocorrer via modelo de Pauling, a redução 

seguirá o mecanismo de 2 elétrons (com o peróxido como produto). Obviamente, 

estas formas de adsorção podem ocorrer simultaneamente e a predominância de um 

ou outro mecanismo dependerá dos impedimentos estéricos e do espaçamento entre 

os sítios ativos ou, em outras palavras, do material eletródico e/ou da condição 

experimental. [20] 

Embora os mecanismos de vias direta e indireta sejam frequentemente 

usados para descrever as vias da RRO, ambos são de fato compostos de uma série 

de etapas elementares sucessivas envolvendo intermediários reacionais, dado que as 

reações elementares de transferência de elétrons envolvem a troca de apenas um 

elétron. [21] Em investigações teóricas do mecanismo da RRO este fato foi explicado 
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usando uma nomenclatura diferente. Conforme exibido na Figura 3, os mecanismos 

da RRO podem ser: (i) “dissociativos”, em que a quebra da ligação O-O precede a 

redução com participação dos íons de hidrogênio para formar água; (ii) “associativos”, 

onde uma etapa de redução precede a quebra da ligação; e (iii) “peróxido” (ou 2° 

mecanismo associativo), onde duas etapas de redução precedem a quebra da ligação, 

e que pode prosseguir com ou sem dessorção de intermediários H2O2. [21] 

 

Figura 3 - Mecanismo dissociativo, associativo e peróxido. 

 
Fonte: adaptado de KATSOUNAROS et al. PCCP, v. 14, p 7384, 2012. [21] 

 

A esta altura, fica claro, que a via direta é preferível, pois não envolve espécies 

de peróxido e a eficiência faradaica é maior. Portanto, um dos pontos chave para 

utilização das células a combustível é justamente superar tais limitações cinéticas da 

RRO que conduzem a três problemas fundamentais: (i) o sobrepotencial substancial 

da RRO em densidades de corrente de operação práticas que reduz a eficiência 

elétrica, tipicamente a cerca de 43 % a 0,7 V (versus rendimento teórico de 83 % no 

potencial reversível para a RRO – 1,23 V); (ii) a necessidade de grandes cargas de 

catalisador (Pt), a qual precisa ser reduzida cinco vezes a fim de cumprir os requisitos 

de custo para aplicações automotivas em grande escala; (iii) dissolução e/ou perda 

de área superficial de platina no cátodo, que deve ser grandemente reduzida [3]. 

Portanto, é fundamental a realização de estudos na área de eletrocatálise que visam 

o desenvolvimento de novos catalisadores mais ativos e estáveis para a RRO.  

Os trabalhos experimentais e a modelagem teórica que englobam os estudos 

da RRO sugerem que a introdução de metais 3d menos nobres podem aumentar a 

atividade catalítica de catalisadores com superfície à base de Pt e, simultaneamente, 

reduzir o custo do catalisador. [22–25] Desta forma, cada vez mais a RRO é estudada 

sobre ligas bi- ou multi-metálicas [26–35] e também em suportes alternativos ao 

carbono [36–44]. Embora tais esforços conduziram ao desenvolvimento de 
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catalisadores com melhores desempenhos catalíticos, um grande aumento na 

atividade catalítica está ainda a ser alcançado e o desenvolvimento de novos 

eletrocatalisadores com maior atividade e estabilidade para a RRO é uma área de 

estudo aberta para mais investigações. 

 

1.3.1 Eletrocatalisadores à base de platina 

 

Nanopartículas (NPs) de platina suportadas em carbono (Pt/C) formam os 

eletrocatalisadores mais eficazes para a RRO devido à sua maior atividade 

eletroquímica e estabilidade em eletrólitos ácidos e básicos. Portanto, este metal 

continua a ser o principal ingrediente da maioria dos catalisadores investigados para 

a RRO. [45–50] Entretanto, muitas vezes é observado que a atividade catalítica dos 

eletrocatalisadores baseados em Pt é prejudicada por espécies oxigenadas 

intermediárias, fortemente adsorvidas na superfície de Pt. [51] 

Com base nesta orientação, ao longo destas últimas décadas, um progresso 

considerável foi alcançado no desenvolvimento de catalisadores nanoestruturados à 

base de Pt com superfícies inovadoras. Isso têm sido possível devido aos avanços 

das metodologias de síntese que permitem controlar o tamanho, composição e forma 

das NPs metálicas, sendo que todas estas características, somadas as contribuições 

do suporte, tem um papel muito importante na cinética da RRO. Assim, uma série de 

abordagens, por exemplo, o uso de ligas nanoparticuladas à base de Pt (Pt-M, M = V, 

Cr, Co, Fe, Ni) [3,29,52–56], estruturas do tipo núcleo-caroço (core-shell) 

[26,50,57,58], nanopartículas com morfologia controlada [28,31,59–61], e novos 

suportes (óxidos metálicos, carbetos, nanotubos de carbono, pós de carbono 

modificado) [36,38,68,39,43,62–67] têm sido investigadas porque representam 

caminhos viáveis para a produzir catalisadores mais ativos e econômicos para a RRO. 

No caso das NPs bimetálicas, a melhora da atividade eletrocatalítica da RRO 

nestes catalisadores é induzida pela vizinhança dos dois metais distintos, sendo 

atribuídas aos seguintes efeitos: (i) efeito de conjunto (ensemble effect), que surge 

quando átomos diferentes na superfície, distribuídos de forma individual (ou pequenos 

aglomerados de átomos); (ii) efeito do ligante, que é causado pela proximidade 

atômica de dois átomos de metal diferentes que induz a transferência de densidade 

de carga eletrônica entre os átomos; (iii) e o efeito geométrico, onde o arranjo atômico 

dos átomos da superfície induz a expansão ou compressão da estrutura (tensão 
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superficial). Todos estes efeitos geralmente ocorrem simultaneamente e afetam a 

reatividade catalítica observada. [69,70] 

Em particular, as ligas nanopartículadas do tipo PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C e PtxNi1-

x/C emergiram como catalisadores promissores para a RRO em células a combustível 

de hidrogênio. Oezaslan e colaboradores [54,71] investigaram a estrutura, 

composição e atividade eletrocatalítica das ligas PtxCo1-x/C e PtxCu1-x/C para a RRO 

em meio básico e ácido. Eles observaram que a ciclagem de potencial em meio ácido 

leva a remoção do metal menos nobre da superfície das partículas, enquanto que o 

tratamento em meio básico fortalece a formação de óxidos metálicos estáveis nos 

catalisadores PtxCo1-x/C e PtxCu1-x/C. Especificamente, quando os catalisadores 

PtCo3 e PtCu3 são submetidos a ciclagem de potencial em meio ácido, eles exibem 

cerca de 3-4 vezes maior atividade mássica (MA) em comparação ao catalisador Pt/C. 

Em contraste, quando a ciclagem de potencial é realizada em meio básico, as 

atividades mássicas de PtCo3 e PtCu3  são menores para a RRO em comparação ao 

catalisador Pt/C. [54,71–73]  

Alternativamente, as ligas do tipo PtxNi1-x mostram-se mais estáveis e ativas 

para a RRO. Por exemplo, usando um sistema modelo bem definido, Stamenkovic e 

colaboradores observaram que a superfície do catalisador Pt3Ni(111) é 10 vezes mais 

ativo para a RRO que o seu correspondente eletrodo monocristalino Pt(111) e 90 

vezes mais ativo que as NPs de Pt/C. [3] Vliet et al. [74] investigaram uma variedade 

de catalisadores finos de ligas metálicas nanoestruturadas para a RRO e concluiram 

que o catalisador mais eficiente é uma liga de Pt-Ni com 55% em massa de Pt. O 

aumento medido da atividade específica (SA) foi maior que uma ordem de magnitude, 

enquanto o fator de melhora na atividade mássica foi de 2,5 em comparação ao 

catalisador Pt/C.  

Portanto, apesar da alta atividade eletrocatalítica destas ligas para a RRO, a 

estabilidade intrínseca destes materiais nem sempre é adequada, apresentando 

problemas críticos de estabilidade, especialmente os materiais do tipo PtxCu1-x e 

PtxCo1-x. Além disso, o material utilizado para suportar as NPs metálicas é outro 

componente que influencia a durabilidade e o desempenho das células a combustível, 

afetando diretamente a estabilidade destas partículas metálicas. Comumente, o negro 

de carbono como o Vulcan XC-72, Keitjen e outros são usados como suporte na 

produção de catalisadores comerciais. Durante o funcionamento normal da célula, o 

potencial de operação varia de 0,50 a 0,90 V em relação ao eletrodo reversível de 
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hidrogênio (RHE, reversible hydrogen electrode) sendo ligeiramente menos positivo 

que o potencial de oxidação do carbono e, portanto, trata-se de uma região onde a 

estabilidade do carbono é relativamente alta. Porém, durante longos períodos de 

operação, o cátodo pode chegar a valores de 1,50 V vs. RHE, que somados ao efeito 

de um ambiente ácido corrosivo, causam a decomposição do carbono em CO2. Esses 

processos resultam no isolamento, aglomeração e / ou dissolução das nanopartículas 

metálicas. [75–77]  

 

Figura 4 - Mecanismo básico de degradação dos eletrocatalisadores de Pt 

 

Fontes: Adaptado de DUBAU, L. et al. Electrochim. Acta, v. 110, p 273, 2013. [78] 

 

Em relação às nanopartículas, dois mecanismos principais têm sido propostos 

para descrever a perda de área de superfície de Pt em eletrodos de célula a 

combustível. (i) migração de cristais e coalescência e (ii) dissolução e redeposição de 

Pt, como exemplificado na Figura 4. O mecanismo de migração de partículas tem 

implicações para a taxa de crescimento e forma assintótica de distribuição do tamanho 

de partículas. Esse mecanismo pode ser descrito geralmente pela migração superficial 

de adátomos no cristal de Pt, movimento 2D de cristais de Pt no suporte de carbono 

e coalescência quando os cristais se encontram. Por outro lado, o crescimento das 

nanopartículas de platina via Ostwald ripening, “amadurecimento de Ostwald”, envolve 
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a dissolução das partículas pequenas de Pt, transporte das espécies dissolvidas e 

redeposição (redução) das mesmas nas nanopartículas grandes. [79] 

Portanto, é evidente a necessidade do desenvolvimento de materiais de 

suporte mais estáveis que o carbono. É desejado que os novos suportes também 

promovam maior estabilidade e atividade às nanopartículas metálicas. Nesse sentido, 

os carbetos de metais de transição (CMTs) têm se mostrados candidatos promissores 

para tal finalidade. [58,80–86] 

 

1.3.2 Carbetos de metais de transição 

 

1.3.2.1 Estrutura cristalina 

 

Os carbetos de metais de transição são compostos intersticiais de fórmula 

geral MxCy. Eles são definidos desta forma devido ao fato dos átomos de carbono 

serem incorporados nos interstícios da rede cristalina dos metais. No caso dos metais 

de transição puros, no geral, os elementos à esquerda da tabela periódica adotam a 

estrutura cúbica de corpo centrado (ccc), mas os elementos no centro preferem a 

estrutura hexagonal compacta (hc) e, mais à direta, a estrutura cúbica de face 

centrada (cfc) (Figura 5). Estas estruturas são as mesmas normalmente observadas 

nos carbetos de metais de transição [87]  

 

Figura 5 - Estruturas cristalinas: cúbica de corpo centrado (ccc), hexagonal compacta 
(hc), cúbica de face centrada (cfc) e hexagonal simples (hs). 

 
Fontes: autoria própria.  
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Essa progressão nas estruturas cristalinas dos metais de transição, bem como 

as alterações de estrutura observadas nos carbetos em relação aos metais de 

transição puros, está relacionada com as propriedades eletrônicas dos mesmos. 

Essas mudanças podem ser explicada pela teoria dos metais de Engel-Brewer [88]. 

Foi proposto que a estrutura cristalina depende da relação entre o número de elétrons 

sp da camada de valência com o número de átomos metálicos (e/a). Quando e/a = 1 

– 1,5, a estrutura formada é a ccc, que muda para a estrutura hc quando e/a = 1,7 – 

2,1, e para cfc quando e/a = 2,5 – 3. Em outras palavras, pode-se dizer que a presença 

de átomos de carbono nos interstícios faz com que os carbetos adotem estruturas 

típicas de metais localizados mais à direita da tabela periódica em relação a seus 

metais de origem. [87,88]. 

Outra propriedade cristalográfica que difere os carbetos de seus metais de 

origem é a distância de ligação metal-metal. Como pode ser visto na Tabela 1, a 

inserção de átomos de carbono resulta numa expansão da rede cristalina. [89] Por 

exemplo, após a formação de carbetos, as constantes de rede de vanádio são 

expandidas de 0,26 nm para 0,42 nm e as de tungstênio de 0,27 nm para 0,29 nm, 

respecitvamente. Esse aumento da distância de ligação metal-metal provoca uma 

contração da banda d do metal. Acredita-se que essa contração resultaria em uma 

maior densidade de estados próximos ao nível de Fermi, modificando a natureza da 

propriedades catalíticas em relação aos metais de origem. [90] Medições mais 

recentes de estrutura da banda d e cálculos indicaram que a formação de ligações de 

metal-carbono resulta em redistribuição significativa das densidades de estados 

desocupados tanto abaixo quanto acima do nível de Fermi. Esses resultados também 

demostraram que a redistribuição de densidade dos em carbetos podem variar 

significativamente para planos orientados diferentemente e para diferentes 

adsorbatos. [91,92] 

 

Tabela 1 - Distância entre metal-metal em (nm) 

Elemento Ti V Nb Mo W Re 

Metal 0,30 0,26 0,29 0,28 0,27 0,28 

Carbeto 0,43 0,42 0,45 0,30 0,29 0,30 

Fontes: adaptado de OYAMA, S. T. Catal. Today, v. 15, p. 179, 1992. [89] 
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1.3.2.2 Síntese de carbetos 

 

Na literatura são reportadas várias metodologias de preparação de carbetos, 

sendo estas classificadas em três categorias que dependem da forma física e da 

composição dos produtos obtidos, são elas: 

• métodos que geralmente utilizam altas temperaturas e fornecem 

materiais com baixas áreas superficiais; 

• métodos de temperaturas moderadas, que produzem materiais com 

altas áreas superficiais;  

• métodos de preparação de filmes e revestimentos. [87]  

 

Na Tabela 2, são listados os métodos das duas primeiras categorias e as suas 

respectivas reações. Obviamente que estes métodos de sínteses podem ser 

combinados afim de se obter suportes com diferentes tamanhos e estruturas que, 

consequentemente, apresentaram propriedades físico-químicas e catalíticas distintas. 

 

Tabela 2 - Métodos de síntese de carbetos. 
Métodos Reações 

Métodos de baixa área superficial  

 (1) Reação direta de metais e não-metais M + C → MC 

 (2) Reação do óxido de metais na presença de carbono sólido  MO + 2C → MC + CO 

 (3) Métodos de autopropagação  M + C → MC 

 (4) Preparação de cristais individuais  Co-WC (fundido) → WC + ... 

  

Métodos de alta área superficial  

 (5) Reação de metais ou compostos com reagentes de fase 

gasosa 

M + 2CO → MC + CO2 

 (6) Decomposição de vapores de halogenetos metálicos MCl + HxCy → MC + HCl + ... 

 (7) Decomposição de compostos metálicos W(CO)n + HxCy → WC + H2O + CO 

 (8) Métodos de temperatura programada  MO3 + CH4 + H2 → Mo2C + ... 

 (9) Utilização de suportes de alta área superficial Mo(CO)6/Al2O3 → Mo2C/Al2O3 

 (10) Reação entre vapor de óxido metálico e carbono sólido V2O5(gás) + C(sólido) → VC + CO 

 (11) Métodos de fases líquidas MoCl4(THF)2 + LiBEt3H →→Mo2C 

Fonte: Adaptado de OYAMA, S. T. et al. Introduction to the chemistry of transition metal 
carbides and nitrides. p. 1-27, 1996. [87] 

 

Durante o desenvolvimento deste projeto, os procedimentos de síntese 

usados incluíram a combinação das metodologias “2” e “8”, ou seja, a reação de 

óxidos de metais na presença de carbono sólido com métodos de temperatura 

programada e o método de decomposição de compostos metálicos, “7”. O último 
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método citado, baseia-se na decomposição de algum composto para produzir o 

carbeto. Por exemplo, complexos organometálicos de tungstênio e de molibdênio do 

tipo M(CO)6, M = W ou Mo, podem reagir com hidrogênio e produzir W2C e Mo2C, 

respectivamente. [93] Estas reações podem ser feitas nas fases gasosa, líquida e 

sólida dependendo dos tipos de compostos usados. Por outro lado, a reação de óxidos 

metálicos na presença de pó de carbono é feita com e sem hidrocarbonetos. Para 

isso, pós de óxidos metálicos são misturando ao carbono e tratados termicamente. A 

transformação direta de óxidos metálicos em carbetos é economicamente vantajosa 

em relação ao uso de metais, uma vez que a necessidade de reduzir separadamente 

a fase de óxido é evitada. [87] 

 

1.3.2.3 Reatividade dos carbetos e seus derivados 

 

Os carbetos de metais de transição têm sido foco de muitas pesquisas após 

o trabalho pioneiro de Levy e Boudart. [94] Eles observaram que o WC apresenta um 

comportamento catalítico similar à da platina para muitas reações e especularam que 

tais propriedades catalíticas resultam de sua estrutura eletrônica. [94,95] Desde então, 

diversos estudos no campo da catálise heterogênea demostraram que os CMTs 

exibem boa atividade catalítica para diversas reações químicas, tais como processos 

de Fischer-Tropsch, hidrogenação, desidrogenação, isomerização de 

hidrocarbonetos, reforma a vapor de alcoóis, quer na ausência ou presença de 

nanopartículas de metais nobres (e.g. Pt, Pd e outros). [36,43,96–102] 

Os CMTs, em particular os MoC e WC, também apresentam atividade para 

reações eletrocatalíticas, incluindo as de desprendimento de hidrogênio (HER), 

oxidação de hidrogênio (HOR) e RRO. [103–108] De modo geral, as NPs de carbetos 

puros (ou na forma de NPs ancoradas em carbono) são pouco ativos para a RRO em 

eletrólito básico e menos ativo em eletrólito ácido. [36,109,110] Entretanto, por 

apresentarem alta resistência mecânica, elevada estabilidade térmica, baixa 

solubilidade em meio ácido/básico e alta área superfície (dependendo do método de 

síntese utilizado, ver seção 1.3.2.2), estes materiais foram encontrados como 

candidatos promissores para serem utilizados como suporte de eletrocatalisadores. 

[97] Nesse sentido, quando os carbetos são usados como suportes para NPs de 

metais nobres, alguns estudos mostram que eles formam catalisadores mais estáveis 

e ativos (RRO, HER, oxidação de alcoóis) em comparação ao catalisador do tipo Pt/C. 



34 

[44,111–115] A melhora destas propriedades tem sido atribuída a um efeito sinérgico 

entre os constituintes dos materiais, onde o carbeto atua como um promotor, 

aumentando a atividade eletrocatalítica de Pt, Pd e outras ligas. [111] Por outro lado, 

a maior estabilidade destes catalisadores em potenciais altos, deve-se à maior 

estabilidade térmica e eletroquímica do WC em comparação ao carbono puro, devido 

à formação de uma estrutura do tipo caroço-núcleo tendo o WC como núcleo e uma 

camada rica em WOx na superfície. [116] Tais camadas ajudam a passivar o núcleo 

do carbeto contra corrosão aterradora durante o teste eletroquímico e, 

consequentemente, confere estabilidade a matriz do catalisador. [117] 

Além disso, um achado interessante foi a boa resistência ao envenenamento 

por monóxido de carbono (CO), em especial dos suportes contendo WC e os seus 

correspondentes catalisadores. [80,118–121] Isso é uma questão chave para o uso 

de hidrogênio de reforma como combustível para células PEM de baixa e altas 

temperaturas. [121] Esta tolerância ao CO provavelmente ocorre devido à superfície 

ativa de WC em direção à dissociação de H2O para produzir hidroxilas na superfície 

do catalisador, que são fundamentais para a subsequente oxidação de CO [122], 

liberando os sítios ativos da Pt.  

Com relação a atividade eletrocatalítica, Meg e Shen [123–125] estudaram o 

efeito da adição de Pt em carbetos de tungstênio e observaram uma atividade 10 

vezes maior em Pt-W2C/C do que em Pt para RRO em meio alcalino, e propuseram a 

existência de um efeito sinérgico entre W2C e o Pt. Nos trabalhos de He et al. [115] e 

Guillén-Villafuerte et al. [126] verificou-se que a platina suportada em carbeto de 

molibdênio possui uma atividade cerca 1,6 vezes superior à da platina suportada em 

carbono para a reação de redução de oxigênio e a oxidação de metanol em meio 

básico e ácido, respectivamente. Posteriormente, Yan et al. [43] observaram que a 

platina suportada em MoC possui atividade catalítica para RRO cerca de 2,3 vezes 

maior além de ser mais estável que platina suportada em carbono. 

No entanto, apesar de uma série de aplicações em catálise, sabe-se 

relativamente pouco sobre a estrutura atômica e eletrônica dos planos de superfície e 

da estrutura maciça dos metais de transição, ou sobre como eles podem determinar 

as relações entre propriedades, reatividade e estrutura dos diferentes carbetos 

metálicos. Além disso, alguns destes carbetos, como os carbetos de tungstênio e 

molibdênio, possuem várias estequiometrias, estruturas cristalinas e morfologias, e 

sua reatividade para uma reação específica pode ser diferente. Por exemplo, 
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diferentes propriedades catalíticas para a reação de desprendimento de hidrogênio e 

para a adsorção e ativação de CO2 têm sido relatadas para várias fases do carbeto 

de molibdênio. [127,128] Para a HER, a diferença na atividade é parcialmente 

explicada em termos da similaridade de densidade de estados desses materiais no 

nível de Fermi que é semelhante ao da Pt [128] enquanto que para a ativação de CO2 

foi atribuída ao impacto da relação carbono / metal nas propriedades catalíticas 

desses carbetos. [127] 

Também é notado que a reatividade e a estabilidade dos carbetos de 

tungstênio para as reações de desprendimento de hidrogênio, oxidação de hidrogênio 

e alcoóis, e redução de oxigênio, dependem da estrutura, fase e forma do carbeto. 

Por exemplo, foi relatado que o eletrocatalisador WC/C exibe maior atividades 

eletrocatalítica e estabilidade do que o W2C/C em meio ácido para oxidação de 

metanol, [122,129] mas para a reação de desprendimento de hidrogênio, o W2C exibe  

melhor desempenho em comparação ao eletrocatalisador WC/C. [130]  

Finalmente, estes materiais de carbetos têm potencial para reduzir o uso de 

metais nobres, enquanto se mantém a mesma eficiência eletroquímica que, por sua 

vez, reduz o custo do catalisador. [111] Deve ser notado que os carbetos de tungstênio 

e de molibdênio podem ser preparados com diferentes estruturas cristalinas, 

morfológicas e tamanhos, porém estas características têm sido relativamente pouco 

exploradas. Neste trabalho as fases α-WC, β-WC1-x, α-Mo2C e δ-MoC foram avaliados 

como suporte.   
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Objetivos 

 
Este trabalho teve como objetivo desenvolver novos eletrocatalisadores à 

base de nanopartículas de platina e ligas platina-níquel suportadas em carbetos de 

metais de transição/carbono com diferentes estruturas cristalinas para serem 

utilizados no cátodo das PEMFCs. Objetivos específicos são: (i) sintetizar suportes 

derivados de carbetos de tungstênio e de molibdênio com estruturas cúbicas e 

hexagonais; (ii) sintetizar catalisadores à base de nanopartículas de Pt suportadas em 

carbetos; (iii) avaliar a atividade dos catalisadores para a reação de redução de 

oxigênio em meio ácido (HClO4 e H2SO4).  
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são descritas as metodologias de síntese dos suportes e 

eletrocatalisadores, bem como as técnicas de caracterização e os procedimentos 

eletroquímicos. Nanopartículas de carbeto de tungstênio e de molibdênio com 

diferentes fases e suportadas em carbono foram sintetizadas por dois métodos. Os 

carbetos preparados pelo método de decomposição térmica fornecem nanopartículas 

com estrutura cúbica, [64,65] enquanto que o método de carburação térmica produz 

nanopartículas de carbeto com estrutura hexagonal. [64,65]  

 

2.1 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados ao decorrer deste trabalho estão listados na Tabela 3. 

Para sintetizar todos os suportes e catalisadores derivados de carbeto, o carbono 

Vulcan® de procedência XC-72R foi submetido a tratamento térmico em forno tubular 

a 850 °C em atmosfera de argônio durante 5 horas para remover possíveis impurezas. 

Os demais reagentes foram utilizados sem tratamentos adicionais. Por fim, todas as 

soluções aquosas e eletrólitos foram preparados com água ultrapura obtida em um 

sistema de unidade de purificação de Milli-Q (Milipore Corporation).  

 

Tabela 3 - Lista de Reagentes. 

Reagente Procedência Pureza / % 

Óxido de tungstênio Sigma-Aldrich 99,5 

Óxido de Molibdênio Sigma-Aldrich 99,5 

Hexacarbonil de tungstênio Sigma-Aldrich 97 

Hexacarbonil de molibdênio Sigma-Aldrich 98 

Hexacloroplatinato (IV) de hidrogênio  Sigma-Aldrich 99,99 

Nitrato de Níquel  Sigma-Aldrich 99,99 

Oleilamina Sigma-Aldrich 70 

Gás N2 White Martins 4.6 

Gás O2
 White Martins 2.8 

Etanol  Sigma-Aldrich  

Isopropanol  Sigma-Aldrich  

Carbono Vulcan® XC-72R Cabot-Corp  

Fonte: autoria própria. 
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2.2 Preparação dos suportes e catalisadores 

 

2.2.1 Síntese dos suportes β-WC1-x/C e δ-MoC/C pelo método de decomposição 

térmica 

 

Os suportes de carbetos de tungstênio e molibdênio com estrutura cúbica (β-

WC1-x e δ-MoC, respectivamente) foram sintetizados por um método de decomposição 

térmica, baseado no método do poliol com algumas modificações. [131–133] O 

método consiste na decomposição térmica de um precursor organometálico do tipo 

M(CO)6 em oleilamina (M = W ou Mo). O sistema e o fluxograma utilizados na 

preparação de ambos os carbetos são apresentados na Figura 6. Para sintetizar as 

nanopartículas β-WC1-x, 10 mL de oleilamina (Sigma-Aldrich, 70%) foram adicionados 

em um balão de fundo redondo de três bocas. O sistema foi pré-aquecido até 200 °C 

(com taxa de 20 °C min-1) sob atmosfera inerte de nitrogênio e com agitação mecânica. 

Em seguida, utilizando uma seringa de vidro de 3 mL, foram injetados 0,67 mmol (ou 

1,65 mL) de uma solução previamente preparada contendo o precursor W(CO)6 em 

tetrahidrofurano (271 mg / 1,8 mL, termostatizada a 70 °C). Imediatamente, a 

temperatura do sistema foi aumentada até 350 °C (com taxa de 20 °C min-1) e mantido 

nestas condições por 1 hora, então o sistema foi deixado arrefecer até a temperatura 

ambiente. Para remover o excesso de oleilamina, álcool isopropílico foi adicionado e 

a dispersão resultante centrifugada a 11.000 rpm durante 20 min. O sobrenadante foi 

descartado e as nanopartículas de β-WC1-x foram re-dispersadas em hexano (~1 mL). 

Este procedimento de limpeza foi repetido várias vezes. Finalmente, o material limpo 

foi re-dispersado em hexano e estocado.  

As nanopartículas de δ-MoC foram sintetizadas por uma metodologia similar. 

Brevemente, 10 mL de oleilamina e 0,67 mmol do precursor Mo(CO)6 foram 

adicionados no balão de fundo redondo. Em seguida, o sistema foi aquecido até uma 

temperatura de 350 °C sob atmosfera inerte e com agitação constante; então o 

sistema foi mantido nestas condições por 1 hora e em seguida deixada arrefecer até 

a temperatura ambiente. Por fim, as nanopartículas δ-MoC foram limpas e estocadas 

como descrito acima.   

As nanopartículas β-WC1-x e δ-MoC foram suportadas em carbono por método 

de impregnação. Quantidades apropriadas de carbono Vulcan® (XC-72, Cabot Corp.) 

e nanopartículas de carbeto (β-WC1-x ou δ-MoC) foram adicionados em um becker 
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contendo no total 50 mL de hexano e isopropanol (1:1). O sistema foi mantido sob 

agitação constante a temperatura ambiente por 72 horas. Posteriormente, o material 

foi filtrado e seco na estufa a 60 °C. Os suportes foram preparados para conter 20, 30 

e 40% (% massa/massa) de tungstênio em carbono. 

 

Figura 6 - Fluxograma da síntese do carbeto de tungstênio pelo método de decomposição 
térmica 

 
Fonte: autoria própria. 

 

2.2.2 Sínteses dos suportes α-WC/C e α-Mo2C/C pelo método de carburação 

 

Os suportes α-WC/C foram preparados pelo método de carburação como 

descrito na literatura. [65,134] Resumidamente, o método consiste na impregnação 

do precursor seguido de um tratamento térmico. Aqui, quantidades apropriadas do 

precursor WO3 (Sigma Aldrich, 99,5%) foram impregnadas em carbono de alta área 

superficial (Vulcan XR-72, Cobalt Corp., USA) disperso em 100 mL de etanol sob 

agitação mecânica, seguido da evaporação do solvente. O pó resultante foi 

acomodado em um cadinho, transferido para um reator de quartzo, colocado em forno 

tubular e tratado termicamente a 850 °C por 4 horas em atmosfera CH4/H2 (1:1). Em 

seguida, o suporte α-WC/C recém preparado foi deixado arrefecer até a temperatura 

ambiente e passivado com uma mistura de 1% de oxigênio em argônio por 12 horas. 

Os suportes foram preparados para conter 20, 30 e 40% em massa de carga de 
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tungstênio em carbono, designados aqui como α-WC20/C, α-WC30/C e α-WC40/C, 

respectivamente.   

Os suportes α-Mo2C/C também foram sintetizados por carburação do 

precursor metálico MoO3 (Sigma Aldrich, 99,5%), usando a técnica de redução à 

temperatura programada (TPR). Primeiramente, o MoO3 foi impregnado em carbono 

(Vulcan® XC-72, Cabot Corp., USA) em banho de ultrassom para formar uma 

suspensão bem dispersa, usando álcool isopropílico como solvente. Depois, o 

solvente foi completamente evaporado e o material foi seco a 80°C por 12h. O pó 

resultante foi pré-aquecido em uma atmosfera inerte (Ar) desde a temperatura 

ambiente até 550°C a uma taxa de aquecimento de 20°C min-1 e mantido nestas 

condições por 30 minutos. Subsequentemente, a temperatura foi aumentada a uma 

taxa de 1 °C min-1 até 750 °C e mantido nestas condições por mais 30 minutos. Os 

experimentos de TPR foram realizados com um analisador de quimissorção 

Micrometritics 2900 AutoChem II equipado com um detector de condutividade térmica. 

Finalmente, uma vez concluído o processo de carburação, o pó α-Mo2C/C resultante 

foi resfriado até a temperatura ambiente e passivado por 90 minutos em um fluxo de 

2% em volume O2 em He. 

 

2.2.3 Síntese dos catalisadores Pt-WC/C e Pt-MoC/C pelo método do ácido 

fórmico 

 

Os eletrocatalisadores do tipo Pt-WC/C e Pt-MoC/C foram preparados pelo 

método de redução com ácido fórmico. [56,135] Brevemente, o suporte foi disperso 

em 50 mL de uma solução de ácido fórmico (0,5 mol L-1) e aquecida desde a 

temperatura ambiente até 80°C sob banho maria com agitação constante. Em 

seguida, aproximadamente 0,1 mol L-1 de ácido hexacloroplatínico hexahidratado 

(H2PtCl6.6H2O, Johnson Matthey) foi adicionada gota a gota até que fosse obtido uma 

quantidade correspondente a 20% em massa de Pt em relação ao suporte. Após a 

última adição, o sistema foi mantido nestas condições por 30 minutos e então foi 

deixado resfriar até a temperatura ambiente. A suspensão obtida foi filtrada, lavada 

com água e o sólido filtrado foi seco em estufa a 80 °C por 12 horas. Também foram 

preparados catalisadores Pt/C pelo mesmo método.  
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2.2.4 Síntese dos catalisadores Pt- e Pt2Ni-α-WC/C pelo método do boroidredo 

 

Nanopartículas de Pt e Pt2Ni sobre carbeto de tungstênio hexagonal (α-WC/C) 

foram sintetizadas em duas etapas. Primeiramente os suportes α-WC20/C e α-

WC40/C foram sintetizados como descrito na seção 2.2.2. Em seguida, as 

nanopartículas de Pt e Pt2Ni (razão atômica Pt/Ni de 2:1) foram preparadas sobre o 

suporte usando o boroidredo (NaBH4, Sigma-Aldrich) como agende redutor em 

glicerol. [136] Para sintetizar o compósito Pt-α-WC/C, o precursor H2PtCl6.6H2O 

(99.99%, Sigma-Aldrich) foi dissolvido em 50 mL de glicerol e sonicado por 4 horas. 

Então, 0,2 g de NaBH4 foi adicionado na mistura, sob forte agitação mecânica for 4 

horas em temperatura ambiente (23 ± 1,0°C). Para remover o excesso de glicerol, a 

mistura foi centrifugada com água a 8.000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o material foi re-dispersado com água. Este procedimento de limpeza foi 

repetido 6 vezes e finalmente os compósitos foram secos a 60°C por 12 horas. Os 

eletrocatalisadores Pt2Ni-α-WC/C foram preparados pelo mesmo método, porém foi 

adicionado juntamente com o precursor de Pt o precursor Ni(NO3)2.6H2O (99.99%, 

Sigma-Aldrich). Os catalisadores foram preparados para conter 20% em massa de Pt. 

 

2.3 Técnicas de caracterização  

 

2.3.1 Difratometria de raios-X pelo método do pó (XRD) 

 

A caracterização estrutural por XRD foi realizada em um difratômetro Rigaku® 

(modelo ULTIMAT IV) com kα= 1,5418 Å. Os difratogramas foram coletados no 

intervalo de 20 a 90º (2θ) com uma velocidade de varredura de 1º mim-1. O tamanho 

médio de cristalito foi determinado empregando a formula de Scherrer (Equação 7): 

[137] 

 

𝐷 =
𝐾𝜆

β cos 𝜃
                    (Equação 7) 

 

onde D é o diâmetro médio dos cristais na difração do plano de difração em Å; k é 

uma constante de proporcionalidade que depende da forma da partícula (k = 0,94 para 

partículas esféricas); λ é o comprimento de onda da radiação usado (Cu, λ = 1,5418 
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Å); β é um parâmetro que depende da largura do pico de difração na meia altura 

medido em radianos; e θ é o ângulo de difração. Os resultados obtidos foram 

comparados com banco de dados JCPDS (Joint Committee on Power Diffraction 

Standards).  

 

2.3.2 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

 

As determinações da composição química dos suportes e catalisadores foram 

feitas por medidas EDX em um equipamento EDX Link Analytic (Isis System Series 

200) com detector de SiLi Pentafet, resolução de 133 eV a 5,9 KeV, acoplado em um 

microscópio eletrônico de varredura (Zeiss-Leica / 400, Combridge England). Utilizou-

se o padrão de Co para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância de trabalho 

de 25 mm, dead time de 30%, corrente de 2,82 A e corrente do feixe de 950 pA. As 

amostras de interesse foram prensadas sobre o porta amostra de EDX e quatro 

regiões distintas fora analisadas para obter-se uma valor mais expressivo da amostra 

(por média aritmética). 

 

2.3.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

As análises de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e em alta 

resolução (HR-TEM) foram feitas nos microscópios JEOL 2100 e FEI Tecnai G2 F20. 

Os histogramas e o tamanho médio de partícula foram determinados pela contagem 

de no mínimo 400 partículas. Além disso, em alguns estudos também foram 

determinados os seguintes parâmetros: valores da média numérica do diâmetro de 

partícula (�̅�𝑁 = ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖/𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1 ), o diâmetro médio da superfície (�̅�𝑆 =

∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3/𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
2)𝑛

𝑖=1 , e o diâmetro médio do volume (�̅�𝑉 = ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
4/𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3)𝑛

𝑖=1 . [138] 

A área superficial específica (SSA�̅�𝑉
, m² g-1

Pt) de cada amostra foi calculado assumindo 

partículas esféricas (SSA�̅�𝑉
= 6000 × 𝜌−1 ×  �̅�𝑉 

−1
), onde 𝜌 é a densidade da platina 

(21,4 g cm-3) ou a densidade da liga Pt2Ni recalculadas usando as razões Pt:Ni 

determinadas por EDX (17,2 g cm-3) e �̅�𝑉  foi definido acima. [139] 
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2.3.4 Espectroscopia de absorção de raios-X (XAS) in situ 

 

Os espectros de XAS in situ na região do XANES foram obtidos na borda de 

absorção L3 da platina. Os experimentos foram realizados em uma célula 

espectroeletroquímica de três eletrodos, em temperatura ambiente. O eletrodo de 

trabalho foi preparado na forma de pastilha (5 mg cm-2 de Pt); os eletrodos de 

referência e auxiliar utilizados foram o eletrodo reversível de hidrogênio (RHE, 

reversible hydrogen electrode) e uma placa de platina, respectivamente. Os espectros 

de XAS foram coletados com o eletrodo de trabalho polarizado em 0,9 V vs. RHE em 

eletrólito 0,5 mol L-1 de H2SO4. As medições foram feitas na linha XAFS 1 no 

Laboratório Nacional de Luz Sincrotron e as análises dos dados foram realizadas 

utilizando o pacote de software Athenas Demeter 0.9.24 (Ifeffit 1.2.11d).  

 

2.3.5 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

 

Os estados de oxidação dos átomos de Pt e W e Mo e a concentração 

superficial relativa dos materiais foram determinados por XPS. Os resultados de XPS 

apresentados nas seções 3.1.1 e 3.2.1 foram realizados no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano, Brasil) em um sistema K-alfa raio-X (Thermo Scientific), 

equipado com um analisador hemisférico 180°, um detector 128 canais e uma fonte 

de raios-X Alkα (1486,7e V). Passos de energia de 1 e 0,1 eV foram usados para 

coletar os espectros gerais (“survey”) e os espectros em alta resolução, 

respectivamente. Já os experimentos de XPS mostrados na seção 3.3.1 foram feitos 

em um sistema de espectrometria Scienta Omicron ECSA+ equipado com a 

analisador hemisférico EA125 e uma fonte de raios-X monocamada Alkα (1486,7e V). 

Este equipamento foi programado com uma passagem de energia de 50 eV e um 

neutralizador de carga Omicron Cn 10 (com uma energia de feixe de 1,6 eV). Os 

espectros gerais e de alta resolução foram medidos com um passo de energia de 0,5 

e 0,05 eV, respectivamente.  

Todos os resultados de XPS foram tratados usando o software casaXPS  

[140]. O eixo espectral de energia foi calibrado em 284,8 eV para o C 1s. Por fim, cada 

pico foi simulado usando uma função hibrida Gaussiana-Lorentziana (GL30) com a 

linha de base ajustada pelo método Shirley. 
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2.4 Estudos eletroquímicos 

 

Todos os experimentos eletroquímicos foram realizados em uma célula 

eletroquímica de três eletrodos usando um potenciostato Autolab-128N (ou um bi-

potenciostato, Autolab PGSTAT-30). Uma rede de platina e um RHE foram usados 

como eletrodo auxiliar e de referência, respectivamente. Um eletrodo disco-anel 

rotativo (disco de carbono vítreo e um anel de Au ou Pt) foi utilizado como eletrodo de 

trabalho. O disco de carbono vítreo (área geometria de 0,196 cm²) foi inicialmente 

polido com alumina (0,05 µM, Buehler) e limpo com isopropanol e água em ultrassom 

antes de cada experimento. Os eletrodos de trabalho foram preparados adicionando 

alíquotas de uma dispersão catalítica em isopropanol (~2,0 mg mL-1), também 

contendo ~0,06% de Nafion® (a partir de uma solução de Nafion® a 5% em peso em 

isopropanol) preparado em banho ultrassônico. As quantidades de Nafion foram 

ajustadas para que a camada catalítica tivesse aproximadamente ~2µm de espessura. 

[141] Todos os eletrocatalisadores contendo Pt, continham uma carga 30 µgPt cm-2 

(seção 3.1.2) ou 15 µgPt cm-2 (seções 3.2.2 e 3.3.2).  

As caracterizações eletroquímicas dos materiais eletródicos foram feitas em 

0,5 mol L-1 de H2SO4 (seção 3.1.2) ou 0,1 mol L-1 de HClO4 (seção 3.2.2 e 3.3.2) a 

temperatura ambiente (23 ± 1°C). Inicialmente, como procedimento de limpeza, todos 

os eletrodos foram submetidos a ciclagem de potencial entre -0,05 a 0,2 V vs. RHE. 

As voltametrias cíclicas foram registradas em soluções saturadas com argônio, 

enquanto que as medidas de redução de oxigênio foram feitas com a solução saturada 

de oxigênio com uma velocidade de varredura de 10 mV s-1 a diferentes velocidades 

de rotadação do eletrodo (400 a 2500 rpm). A formação de peroxido de hidrogênio ao 

longo da RRO foi monitorado na mesma faixa de potencial pelo eletrodo do anel de 

ouro ou platina, polarizados em 1,5 ou 1,3 V, respectivamente.  Os voltamogramas 

cíclicos foram obtidos em diferentes intervalos de potenciais. Para os suportes e 

compósitos de carbeto de tungstênio (seções 3.1.2) as medidas foram realizadas na 

faixa de 0,05 a 0,8 V e entre 0,05 a 1,0 V, respectivamente. Enquanto que para os 

suportes e compósitos de carbeto de molibdênio (seção 3.2.2) os testes foram feitos 

no intervalo de 0,05 a 0,5 V e 0,05 a 1,0 V, respectivamente. Utilizou-se como eletrólito 

o H2SO4 0,5 mol L-1 e HClO4 0,1 mol L-1 nos estudos dos materiais eletródicos à base 

de tungstênio e de molibdênio, respectivamente.  As curvas de polarização dos 

materiais eletródicos de interesse foram medidas no intervalo de 0,2 a 1,0 V por 
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voltametria cíclica.  As curvas foram obtidas com velocidade de varredura de 10 mV 

s-1, em nos seus respectivos eletrólitos saturados com oxigênio e em diferentes 

velocidades de rotação (100 a 2500 rpm). 

Estudos de estabilidade (seção 3.3.3) foram conduzidos utilizando um teste 

degradação acelerada (AST, do inglês accelerated stress testing) [142]. Brevemente, 

o teste consiste em aplicar passos de onda quadrada em 0,6 V e 1,0 V com um tempo 

de espera de 3 segundos em cada potencial, para até 12000 ciclos. A superfície 

eletroquímica de Pt (ECSA) dos catalisadores foi determinada por stripping de CO e 

por medidas de voltametria cíclica, obtendo-se previamente as primeiras curvas de 

polarização da RRO. A determinação da ECSA foi repetida após os 12.000 ciclos, 

seguida pela obtenção de outras curvas de polarização para a RRO. Para realizar as 

medidas de stripping de CO, incialmente a solução foi saturada com nitrogênio, e 

então o CO foi borbulhado por 5 minutos com o eletrodo polarizado a 0,05 V. Após 

este passo, a solução foi saturada com Ar por 40 minutos e isso foi seguido pela 

varredura de oxidação de CO.  
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CAPÍTULO III 

Resultados e discussão: Parte 1 

 

Atividade eletrocatalítica de nanopartículas de platina suportadas 

carbetos de tungstênio com diferentes fases 

 

 
Fonte: autoria própria.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Atividade eletrocatalítica de nanopartículas de platina suportadas carbetos 

de tungstênio com diferentes fases 

 

Nesta seção são apresentados os resultados e discussão referentes ao estudo da 

atividade eletrocatalítica de catalisadores à base de NPs de Pt suportadas em 

carbetos de tungstênio/carbono (Pt-WC/C). Os carbetos de tungstênio foram 

sintetizados com diferentes estruturas cristalinas, hexagonal (α-WC) e a cúbica (β-

WC1-x), que foram então utilizados como suporte para preparar os catalisadores do 

tipo Pt-WC/C. As investigações incluem a utilização de nanopartículas de WC com 

~2nm de diâmetro (β-WC1-x), utilizadas pela primeira vez para a preparação dos 

eletrocatalisadores à base de NPs de Pt. Todos os materiais foram caracterizados por 

XRD, EDX, TEM, HRTEM, XANES in situ e tiveram sua atividade catalítica avaliada 

para a RRO em meio ácido. 

 

3.1.1 Caracterização físico-química 

 

Os suportes de carbeto de tungstênio sintetizados pelos métodos de 

carburação e de decomposição térmica tiveram suas estruturas e fases cristalinas 

determinadas por XRD. A Figura 7 mostra os padrões de XRD dos carbetos de 

tungstênio sintetizados. Para os materiais preparados pelo método de carburação, 

Figura 7a, os picos de difração centrados nas posições 2θ = 31,5°, 35,6°, 48,2°, 64,3°, 

64,4°, 73°, 75,6°, 76,8° e 84,2° correspondem aos planos cristalográficos (001), (100), 

(101), (110), (002), (111), (200), (120) e (201) do WC com estrutura hexagonal 

(JCPDS 89-2727), pertencendo ao grupo espacial P-6m2, designado como α-WC. 

[97,130,143] Um pico largo localizado próximo de 2θ = 25°, que apresenta intensidade 

crescente com o aumento do conteúdo de carbono na amostra, corresponde ao plano 

de reflexão (002) da estrutura hexagonal do carbono. 

Na Figura 7b, a ausência de picos nítidos de difração indica domínios 

cristalinos muito pequenos para o suporte δ-WC1-x e, portanto, não evidencia uma 

estrutura bem definida, sugerindo que existe uma nanoestrutura amorfa ou de 

dimensão muito pequena. Para confirmar a presença da fase β-WC1-x por XRD, o 

suporte foi submetido a um tratamento térmico a 500 °C sob atmosfera inerte durante 

12 horas, de modo a promover a cristalização do suporte. Depois disso, os picos 
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originalmente largos dos carbetos de tungstênio tornaram-se mais definidos, em torno 

de 2θ = 37° (111), 43° (200), 62° (220), 74° (311) e 78° (222) que correspondem a 

fase cúbica β-WC1-x (JCPDS 20-1316), e pertence ao grupo Fm-3m. Os valores do 

tamanho médio de cristalito, determinado pela equação de Scherrer, para os suportes 

α-WC20/C, α-WC30/C, α-WC40/, no plano de reflexão (101), e para o suporte β-WC1-

x, no plano de reflexão (220), resultaram em 9,8, 9,2, e 10,5 e 1,6 nm, respectivamente.  

 

Figura 7 - Padrões de XRD dos catalisadores (a) α-WC/C e (b) β-WC1-x. Para efeito 
de comparação, os padrões de XRD de α-WC (1, JCPDS 89-2727) e β-
WC1-x  (2, JCPDS 20-1316) também são mostrados. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Figura 8 exibe os padrões de XRD dos compósitos de carbeto de tungstênio-

platina. Aqui também, o pico de difração localizado em aproximadamente 2θ = 25° 

corresponde ao plano cristalográfico (002) da estrutura hexagonal do carbono Vulcan 

XC-72R, enquanto que os picos de difração centradados em 2θ = 39,7°, 45,5°, 67,3°, 

81,4° são atribuídos aos planos, (111), (200), (220), (311) da platina, 

respectivamentem, [77] característicos da estrutura cristalina cúbica de face centrada 

de platina metálica (Pt JCPDS 04-0802). O tamanho médio de cristalito foi estimado 
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para todos os catalisadores pela equação de Scherrer, no plano de reflexão 39,7°, 

resultou em um valor de ~3,7 ± 0,5 nm. 

Nos difratogramas de Pt-α-WC/C, Figura 8, as caracteristicas da fase α-WC/C 

são aparentes e, como esperando, com as intensidades dos picos proporcionais ao 

teor do WC. Para os catalisadores suportados em β-WC1-x, observa-se ausência das 

características do carbeto, de acordo com os picos de intensidade baixa de sua fase 

amorfa / nanocristalina, conforme observado na Figura 8. A possibilidade de 

ocorrência de alterações químicas da fase β-WC1-x formando WOx, durante o processo 

de deposição de Pt, é discutido logo abaixo.  

 

Figura 8 - Padrões de XRD dos catalisadores Pt-α-WC/C, Pt-β-WC1-x/C e Pt/C 
comercial. Para efeito de comparação, os padrões de XRD de Pt (JCPDS 
04-0802), também são mostrados. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

A Tabela 4 lista os resultados das análises de EDX dos suportes e 

catalisadores recém-preparados (α-WC/C, β-WC1-x/C, Pt-α-WC/C e Pt-β-WC/C). 

Como mencionado alteriormente, as medições foram feitas pela média de dados de 

pelo menos quatro regiões diferentes de cada amostra. Para os suportes α-WC/C, as 

concentrações de tungstênio encontradas estão próximas dos valores nominais, que 

são 20, 30 e 40% em massa. Estes resultados indicam que não ocorreu sublimação 

do precursor WO3 durante o processo de carburação. Em contraste, a diferença entre 

as medidas de concentrações de tungstênio em β-WC1-x/C, revela perda de W, 
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provavelmente porque ocorreu incompleta fixação das nanopartículas β-WC1-x no 

substrato de carbono Vulcan durante a preparação do suporte β-WC1-x/C. Por outro 

lado, a concentração de W nos compósitos Pt-α-WC/C sugerem que há uma perda 

significativa de W durante o processo de deposição de Pt, para ambos os grupos de 

catalisadores. As concentrações de platina nos compósitos foram todas muito 

próximas das definidas pelo conteúdo nominal de 20%.  

 

Tabela 4 - Composições químicas dos materiais estimados por EDX (% m/m) 

Catalisador  
Estimado por EDX  Conteúdo nominal 

Pt W C  Pt W C 
α-WC20/C  19,8 ± 0,8 80,2   20 80 
α-WC30/C  27,7 ± 2,9 72,3   30 70 
α-WC40/C  35,3 ± 1,8 64,7   40 60 

        
β-WC1-x20/C  10,9 ± 1,4 89,1   20 80 
β-WC1-x30/C  16,2 ± 1,1 83,8   30 70 
β-WC1-x40/C  23,4 ± 1,9 76,6   40 60 

        
Pt-α-WC20/C 18,3 ± 0,9 15,7 ± 0,8 66,0  20 16 64 
Pt-α-WC30/C 19,9 ± 0,8 23,4 ± 0,9 56,7  20 24 56 
Pt-α-WC40/C 18,9 ± 0,5 30,8 ± 1,3 50,3  20 32 48 

        
Pt-β-WC1-x20/C 19,2 ± 0,8 8,6 ± 0,9 72,2  20 16 64 
Pt-β-WC1-x30/C 18,7 ± 0,9 13,8 ± 0,7 67,5  20 24 56 
Pt-β-WC1-x40/C 18,5 ± 1,0 16,9 ± 1,2 64,6  20 32 48 

        
20% Pt-Etek/C 21,1 ± 0,4  78,9  20  80 

Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

As imagens de TEM foram obtidas para investigar a distribuição de tamanho 

de partículas dos eletrocatalisadores preparados, e estes resultados são mostrados 

na Figura 9. Para o suporte β-WC1-x/C, Figura 9a, a imagem de TEM mostra a 

formação de nanopartículas esféricas com tamanho médio de 1,3 ± 0,2 nm. Para os 

suportes α-WC/C, Figura 9d, embora a presença da fase α-WC tenha sido confirmada 

por XRD e EDX, não é possível diferenciar o carbono da fase carbeto nas micrografias. 

Isto é por causa da grande similaridade de contraste entre o WC e C. Para os 

compósitos Pt-β-WC1-x/C (Figura 9b) e Pt-α-WC/C (Figura 9e), as imagens de TEM 

mostram uma boa dispersão de nanopartículas de platina nos suportes. No caso de 

Pt-β-WC1-x30/C, nenhuma evidência da presença da fase β-WC1-x é fornecida pela 

imagem, provavelmente por causa da pequena resolução e baixo contraste de 

carbono/carbeto na imagem e/ou devido às alterações morfológicas/químicas que 
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ocorreram nas partículas β-WC1-x/C durante a preparação do catalisador, como 

mencionado acima. Os correspondentes histogramas nas Figuras 9b-e mostram que 

os tamanhos médios de partículas de Pt são 2,9 ± 0,5 e 3,5 ± 0,5 nm para o Pt-β-WC1-

x30/C e Pt-α-WC30/C, respectivamente (determinados com base na contagem de 400 

partículas selecionadas aleatoriamente), corroborando com os dados de XRD. A 

imagem HRTEM dos compósitos são mostradas nas Figuras 9c e 9f. Observa-se que 

os espaçamentos interplanares possuem distâncias de 0,23 nm, 0,246 nm e 0,25 nm, 

que correspondem aos planos cristalográficos de Pt (111), β-WC1-x (111) e α-WC (100 

ou 010, d100 = d010) [77,144], respectivamente. 

 

Figura 9 - Micrografias dos suportes e dos catalisadores (a) β-WC1-x não suportado 
em carbono; (b-c) Pt-β-WC1-x30/C; (d) α-WC30/C; e (e-f) Pt-α-WC30/C. 

 
Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Os resultados do mapeamento da composição obtidos por TEM-EDX para os 

materiais Pt-β-WC1-x30/C e Pt-a-WC30/C são apresentados na Figura 10. As imagens 

mostram que nas regiões onde o tungstênio é pouco observado, a concentração da 

platina é muito baixa, o que indica que as nanopartículas de Pt incorporadas pelo 

método de redução por ácido fórmico são largamente depositadas próximas às 

nanopartículas de WC. Um fato semelhante foi observado pelo grupo de Woo, onde 
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verificou-se que a deposição de Pt por redução com método de NaBH4 também 

ocorreu preferenciamente sobre o WC e não sobre o carbono. [39] 

 

Figura 10 - Mapeamento de composição TEM-EDX de (a-c) Pt-β-WC1-x30/C e (d-f) Pt-
α-WC30/C. 

 
Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Na Figura 11 são apresentadas imagens de HAADF-STEM do catalisador Pt-

α-WC30/C e o mapa elementar EDX, obtidas utilizando um microscópio com modulo 

HAADF-STEM (High Angle Annular Dark Field-Scanning Transmissiton Electron 

Microscope), no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNnano). Estas imagens 

possuem melhor resolução e, portanto, fornecem evidências claras que a deposição 

de Pt, pelo método do ácido fórmico, ocorre preferencialmente sobre o W em relação 

ao carbono.  

Medidas de XANES in situ foram feitas na borda L3 da Pt (11.564 eV) para 

investigar possíveis influências do carbeto de tungstênio nas propriedades eletrônicas 

da platina, os resultados estão na Figura 12. Os espectros de XANES na borda L3 da 

Pt correspondem a transição eletrônica de 2p3/2 para os estados 5d, com a magnitude 

da borda de absorção ou linha branca localizada em aproximadamente a 5 eV acima 

(b) (c)(a)

(d) (e) (f)

Pt W
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da borda, diretamente relacionada à ocupação eletrônica da banda 5d. Um pico mais 

intenso corresponde a uma ocupação menor e vice-versa. [145]  

 

Figura 11 - Imagens de HAADF-STEM do catalisador Pt- α-WC30/C e mapa elementar 
EDX: Pt em verde e W em amarelo-laranja. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 12 - Espectros de XANES in situ na borda L3 da Pt. Os espectros foram 
coletados com os eletrodos polarizados em 0,9 V vs. RHE. Eletrólito: 0,5 
mol L-1 de H2SO4. 
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Como esperado, os resultados na Figura 12 para os catalisadores de Pt-

WC/C evidenciam o aparecimento de uma borda de absorção localizada em 0,02 keV, 

que está relacionada à borda L2 de W (Eo = 11544 eV) contida em WC e/ou 

eventualmente em espécies WOx. [146] Aqui, também observa-se que a pré-borda de 

absorção L2 do W apresenta maior intensidade para os compósitos do tipo α-WC/C 

comparação aos β-WC1-x/C, devido ao maior teor de tungstênio no primeiro, conforme 

indicado pela dados de EDX. Todos os compósitos Pt-WC/C apresentaram diminuição 

na magnitude da linha branca da platina comparados a Pt/C comercial, entretanto a 

diminuição para os compósitos Pt-α-WC/C é mais pronunciada, o que indica maior 

ocupação de elétrons da banda 5d da Pt. Portanto, os dados sugerem que ocorreu 

uma transferência de elétrons do WC para a banda 5d da Pt, que é mais significativo 

no caso do α-WC/C. Aqui, deve notar-se que essas medidas foram realizadas a 0,9 V 

vs. RHE, onde a superfície da partícula de Pt está coberta com espécies de oxi-

hidróxidos. [147,148] Como mostrado anteriormente para Pt/C, tais espécies causam 

um esvaziamento da banda 5d da Pt (ou seja, um aumento da intensidade da linha 

branca), e isso é claramente observado aqui para Pt/C e Pt-β-WC1-x/C. 

[36,145,147,149] Porém, para o catalisador Pt-α-WC/C, esse fenômeno é 

sensivelmente reduzido devido ao efeito predominante da transferência de elétrons 

de WC para Pt, como se vê a partir dos resultados da Figura 12. 

A Figura 13 exibe os espectros de XPS das bandas Pt4f e W4f de diferentes 

amostras. Nas Figura 13a-c foram considerados para as análises os estados de 

oxidação W6+ e W4+. Na Figura 13a, o dubleto em 31,14 eV (W4f7/2) e 33,32 eV 

(W4f5/2) observado para o suporte α-WC40/C é inequivocadamente atribuido à 

estrutura WC. [97,150–152] No entanto, para os catalisadores Pt-α-WC/C 

(Figura 13b) e Pt-β-WC1-x/C (Figura 13c) os espectros de XPS mostram que neste 

catalisador existe apenas óxidos de tungstênio na superfície das particulas WC. Os 

espectros desconvoluídos revelam que W6+ (WO3) é a espécie de superficie 

predominante com uma contribuição significativa de W4+ (WO2) para ambos os 

compósitos. Desta forma, os resultados de XPS sugerem que o processo de 

deposição de platina sobre os carbetos tanto de fase cúbica como hexagonal ocasiona 

a oxidação da superfície das partículas destes suportes.  
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Figura 13 - Espectros de XPS desconvoluídos nas regiões de energia W 4f e Pt 4f. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Na região de energia de Pt 4f dos catalisadores Pt/C, Pt-α-WC40/C e Pt-β-

WC1-x40/C, os estados de oxidação Pt4+, Pt2+ e Pt0 foram considerados nas análises 

de desconvolução. Os espectros de XPS desconvoluídos (Figura 13d-f) mostram que 

todos os catalisadores têm o Pt0 como espécie majoritária na superfície das particulas 

de Pt. Além disso, as concentrações de Pt0 nos compósitos Pt-α-WC40/C e Pt-β-WC1-

x40/C são maiores em comparação ao catalisador Pt/C, Tabela 5.  

Como mencionado acima, o processo de deposição da platina sobre os 

suportes pode ser o responsável pela oxidação observada na superficie dos suportes 

WC, seja por contato com o precursor de Pt ou com outros componentes presentes 

na solução de síntese a 80°C. Desta forma, as espécies de WOX na superfície das 

partículas de WC podem ter influenciado o grau de oxidação dos atómos de Pt 

diminuindo as quantidade de Pt2+ e Pt4+ nos compósitos, conforme observado na 
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Tabela 5. Estas diferenças entre os valores relativos, dos diferentes estados de 

oxidação da Pt, já foram observados em alguns catalisadores à base de Pt (pura e 

ligas) suportadas em óxidos metálicos e/ou carbono. [148–150] 

 

Tabela 5 - Energias de ligação nas regiões W 4f7/2 e Pt 4f7/2 e composição atômica (%) 
das espécies de Pt na superfície dos catalisadores modificados. 

Catalisador 
 Pt 4f7/2 / eV  W 4f7/2 / eV 

 Pt0 Pt2+ Pt4+  W6+ W4+ 

Pt/C  71,69 (49) 72,63 (34) 73,98 (16)    

Pt-α-WC/C  71,66 (75) 72,66 (15) 74,02 (10)  36,32 (56) 35,64 (44) 

Pt-β-WC1-x/C  71,70 (67) 72,79 (36) 73,33 (8)  36,32 (58) 35,64 (42) 

Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

3.1.2 Redução de oxigênio sobre Pt-α-WC/C e Pt-β-WC1-x/C 

 

Na Figura 14 estão apresentados os voltamogramas cíclicos (CVs) obtidos 

para os suportes α-WC/C (Figura 14a) e β-WC1-x/C (Figura 14b)  em 0,5 mol L-1 de 

H2SO4 saturado com Ar. Para ambos os suportes, observa-se que o carbeto de 

tungstênio é facilmente oxidado a partir de 0,9 V vs. RHE, que é ligeiramente superior 

aos valores relatados na literatura. [97,118,153] Com o processo de ciclagem de 

potencial, quanto mais WC é oxidado, maior é o recobrimento da superfície por 

espécies WO3, resultando na gradual diminuição da corrente, conforme observado na 

Figura 14.  

 

Figura 14 - Voltamogramas cíclicos dos suportes (a) α-WC/C e (b) β-WC1-x/C. 
Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com Ar. V = 20 mV s-1. 
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A Figura 15 exibe os CVs, dos catalisadores de Pt suportados em WC/C, 

coletados em 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com Ar. Para ambos os compósitos, a 

presença de nanopartículas de WC modifica um pouco o perfil voltamétrico da Pt 

quando comparado ao catalisador Pt/C, independentemente do método de 

preparação, exibindo comportamentos semelhantes ao da platina policristalina lisa em 

eletrólito ácido. [118] Todos os CVs exibem as seguintes caraterísticas: (i) processos 

de adsorção e dessorção de hidrogênio em Pt entre 0,05 e 0,4 V vs. RHE; (ii) a região 

de dupla camada entre 0,4 e 0,65 V vs. RHE; (iii) e a região de formação / redução de 

óxidos em potenciais acima de 0,65 V vs. RHE. De acordo com publicações anteriores, 

[97,118] têm sido proposto que a deposição de platina aumenta a estabilidade do 

carbeto de tungstênio, uma vez que nenhum processo de oxidação de WC é 

observado na faixa de 0,6 a 0,8 V nos voltamogramas cíclicos da Figura 15. Porém, 

aqui, as medidas de XPS mostram que a superfícies das partículas de WC são 

oxidadas durante o processo de deposição de Pt, de modo que os processos de 

oxidação específicos do WC não são observados porque as superfícies das partículas 

de carbeto já estão na forma WO3 e WO2. Evidências da presença destes óxidos 

também são dadas pelo ombro anódico nos CVs dos catalisadores de Pt-WC em 

potenciais em torno de 0,35 V – 0,40 V, [62,153–155] atribuídos à intercalação de 

hidrogênio em WOx formando a espécie tungstato de bronze. [62,82,154,155] Assim, 

qualquer alteração na atividade destes compósitos para a RRO em comparação com 

a atividade Pt/C (ver abaixo) deve ser atribuída a alguma interação favorável entre Pt 

e uma cobertura de WO3 em um núcleo de WC, que verdadeiramente forma a 

estrutura das partículas do substrato de WC.   

Nas Figuras 15 e 16, verifica-se que as características do bronze de tungstato 

são sobrepostas às características de Pt-hidrogênio, o que significa que o uso desta 

região do CV pode não ser apropriado para a determinação da área superficial 

eletroquimicamente ativa (ECSA) de Pt e, por essa razão, este parâmetro foi 

determinado aqui por medidas de stripping de CO, Figura 17. Estes resultados são 

apresentados na Tabela 6 em termos ECSA de Pt. Os resultados indicam área 

superficial de Pt consideravelmente menor nos eletrodos formados com os substratos 

de WC, particularmente o Pt-β-WC1-x/C, embora todos os catalisadores contenham 

aproximadamente as mesmas cargas e tamanhos de partículas de Pt. Apesar de não 

ser quantitativo, esses resultados também concordam com a diminuição da 

intensidade das características de adsorção/dessorção de hidrogênio observada para 
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os catalisadores Pt-WC/C (Figura 15). Essas observações estão em conformidade 

com as de investigações anteriores, onde se observa que espécies de tungstatos são 

depositados sobre Pt, bloqueando parcialmente a superfície das partículas deste 

metal. [62] 

 

Figura 15 - Voltamogramas cíclicos dos compósitos (a) Pt-α-WC/C e (b) Pt-β-WC1-x/C. 
Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com Ar. V = 20 mV s-1.  
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Figura 16 - Voltamogramas cíclicos (multiciclos) dos catalisadores de Pt modificados. 
Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com Ar. V = 50 mV s-1.  
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Figura 17 - Voltamogramas cíclicos de stripping de CO. Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 
saturado com Ar. V = 10 mV s-1. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

As Figuras 18 e 19 mostram as curvas de polarização (PCs) obtidas a 

1600 rpm para a RRO em Pt/C-comercial e nos catalisadores Pt-WC/C, em 0,5 mol L-

1 de H2SO4 saturado com oxigênio. Como pode ser verificado, todos os catalisadores 

exibem PCs típicas, como normalmente observada para a RRO em Pt/C. A reação 

começa em cerca de 1,0 V e as correntes limites de difusão são atingidas em E < 0,6 V 

em todos os casos. Na faixa de potencial de 0,9 a 0,6 V, é observado o controle 

cinético misto (ativação e difusão). Conforme ilustrado nas Figuras 18 e 19, existe 

uma correlação linear entre a corrente limite em função da raiz quadrada da 

velocidade de rotação do eletrodo, em concordância com a equação de Levich. 

[141,156] Os coeficientes angulares dos gráficos de Levich evidenciaram uma via de 

4 elétrons para a RRO em todos os catalisadores, em concordância com muitos 

resultados publicados anteriormente para esta reação em meio ácido. [42,82] Além 

disso, as semelhanças dos valores da densidade de corrente limite de difusão, Figura 

20, são consistentes com essa descoberta para todos os catalisadores.  
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Figura 18 - Curva de polarização para RRO dos compósitos (a) Pt-α-WC/C, Pt/C e (b) 
Pt- β-WC1-x/C. Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com O2. V = 10 mV 
s-1. ω = 1600 rpm. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Figura 19 - Curvas de polarização da RRO na varredura positiva sobre os compósitos 
(a-c) Pt-α-WC/C e (d-f) Pt-β-WC1-x/C. Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 
saturado com O2. V  = 10 mV s-1. 
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Figura 20 - Gráficos de Levich (inverso da corrente limite, jlim, versus o inverso da raiz 
quadrada da taxa de rotação, ω)  para a RRO dos compósitos Pt-α-WC/C 
(a-c) e Pt-β-WC1-x/C (d-f). Eletrólito: 0,5 mol L-1 de H2SO4 saturado com O2. 
V = 10 mV s-1. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Análises comparativas da atividade eletrocatalítica dos diferentes materiais 

foram realizadas usando diagramas de Tafel, construídos a partir das curvas de 

polarização da Figura 18 com as correntes da RRO do disco corrigidas pelo transporte 

de massa. [157] A expressão que descreve a equação de Tafel corrigida pelo 

transporte de massa é dada pela Equação 8: [158] 

 

𝜂 =
2,3𝑅𝑇

𝛼𝐹
𝑙𝑜𝑔𝑖0 −

2,3𝑅𝑇

𝛼𝐹
log (

𝑖𝑑∗𝑖

𝑖𝑑−𝑖
)                 (Equação 8) 

 

onde 𝜂 é o sobrepotencial, 𝑖0 é a densidade de corrente de troca, 𝑖 a densidade de 

corrente no disco, 𝑖𝑑 a densidade de corrente limite, e 𝛼 o coeficiente de transferência 

catódico, R, T, F apresentam o significado usual. Estes diagramas de Tafel corrigidos 

por transporte de massa e com as correntes normalizadas pela ECSA de Pt estão 

inseridos nas Figuras 18a-b. 

Como normalmente visto para Pt/C, [62,105,129,151,153] os diagramas de 

Tafel nas Figuras 18a-b exibem dois domínios lineares, com coeficientes angulares 
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(coeficientes de Tafel) de aproximadamente 70-80 e 120 mV dec-1 (Tabela 6) para as 

regiões de baixas (b1) e altas (b2) densidades de corrente (ou equivalentemente a 

baixos e altos sobrepotenciais), respectivamente. Coeficiente de Tafel próximo de 

60 mV dec-1 tem sido observado quando a primeira transferência de carga é o passo 

determinante da velocidade da RRO que ocorre nas condições de adsorção de 

Temkin, em potenciais onde a superfície da Pt é amplamente recoberta por óxidos. 

Em contraste, uma inclinação de 120 mV dec-1 aparece quando a superfície da platina 

está livre desses óxidos (potencial de eletrodo baixo). Desta forma, os presentes 

resultados sugerem a ocorrência de mecanismo de RRO e etapas determinantes de 

velocidade similares para todos os catalisadores suportados em WC, como 

tipicamente observado para materiais baseados em Pt.  

 

Tabela 6 - Performances e parâmetros da RRO para os catalisadores Pt-modificados: 
ECSA de Pt, b1 e b2 (coeficientes de Tafel), SA (atividade específica) e MA 
(atividade mássica) em 0,9 V vs. RHE, e DXRD (tamanho de cristalito).  

Fonte: BOTT-NETO et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 42, p. 20677, 2017. [64] 

 

Valores da atividade mássica (corrente/massa de Pt no eletrodo) e a atividade 

específica (corrente/ECSA) para a RRO obtidos em 0,9 V vs RHE estão incluídos na 

Tabela 6. No que diz respeito à atividade mássica, os resultados inseridos na 

Figura 18a e na Tabela 6 mostram que ambos os catalisadores suportados em WC/C 

apresentam desempenhos menores do que Pt/C, com a atividade mássica seguindo 

a sequência Pt/C> Pt-β-WC1-x/C ~ Pt-α-WC/C. Por outro lado, os resultados mostram 

que a atividade específica dos compósitos (Figura 18a e Tabela 6) são dependentes 

da estrutura cristalina do carbeto empregado como suporte. Os compósitos de 

carbetos de tungstênio-Pt com fase cúbica (Pt-β-WC1-x/C) apresentam maior 

Catalisadores 
ECSA 
(cm²) 

b1 
(mV dec-1) 

b2 

(mV dec-1) 
SA 0.9V 

(µA cm-2
real) 

MA 0.9 V 

(mA mg
-1

 Pt) 

DXRD 
(nm) 

Pt-α-WC20/C 2,3 76 122 68 10 3,6 ± 0,5 
Pt-α-WC30/C 1,7 84 126 54 8 4,1 ± 0,5 
Pt-α-WC40/C 1,9 78 121 52 8 4,0 ± 0,5 

       
Pt-β-WC20/C 0,9 76 125 56 4 

3,7 ± 0,5 Pt-β-WC30/C 0,7 68 119 198 7 
Pt-β-WC40/C 0,8 68 117 204 10 

       
20% Pt/Ca 4,0 74 120 56 17 2,7 ± 0,5 
20% Pt/Cb  63 120 35 23 3,7 ± 0,5 

         

a Pt/C comercial (E-Tek). bA. Paulus, et al. J. Electroanal. Chem, 2001, v. 495, p. 134-145.  
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desempenho do que o Pt/C, exibindo valores de atividades específicas crescentes 

com o aumento do teor de carbeto de tungstênio, enquanto que para todos 

catalisadores Pt-α-WC/C as atividades específicas são semelhantes à de Pt/C. Em 

resumo, os resultados indicam a seguinte sequência para a atividade específica dos 

catalisadores: Pt/C  todos os Pt-α-WC/C  Pt-β-WC1-x20/C < Pt-β-WC1-x30/C < Pt-β-

WC1-x40/C. 

Uma vez que o WC/C não apresenta atividade significativa para a RRO em 

meios ácidos, considera-se que o RRO ocorre apenas nos átomos de Pt. Para os 

compósitos Pt-α-WC/C, observa-se uma diminuição significativa na intensidade de 

absorção nos espectros XANES da Pt em comparação com o Pt/C comercial, e que 

está relacionada à transferência de elétrons do WC para a banda 5d da Pt. Assim, os 

dados sugerem que o menor desempenho desses catalisadores para a RRO pode ser 

devido a uma menor energia de adsorção de O2 em Pt, o que dificulta a quebra da 

ligação O-O e reduz a cinética da RRO. Em contraste, o maior desempenho dos 

compósitos Pt-β-WC1-x/C pode estar relacionado a uma diminuição menos 

pronunciada na interação de espécies oxigenadas devido ao aumento da vacância da 

banda 5d da Pt. Neste caso, pode haver equilíbrio, de modo que a ruptura da ligação 

O-O se torna mais rápida ao mesmo tempo em que a adsorção ainda é fraca o 

suficiente para que as espécies formadas possam ser facilmente dessorvidas 

eletroquimicamente dos sítios ativos. 

  

3.1.3 Conclusões Parciais 

 

Nesta parte do trabalho, duas fases de carbetos de tungstênio foram 

sintetizadas, caracterizadas e avaliadas quanto as propriedades eletrocatalíticas para 

a reação de redução de oxigênio em meio ácido. As medidas de XRD indicaram que 

os carbetos sintetizados pelos métodos de carburação e decomposição térmica 

resultaram nas fases hexagonais (α-WC/C) e cúbicas (β-WC1-xC) com tamanhos 

médios de cristalitos de 10 e 1,6 nm, respectivamente. Todos os compósitos de 

carbetos de tungstênio com fase cúbica apresentaram maior atividade específica para 

a RRO, com Pt-β-WC1-x40/C sendo 3,6 vezes mais ativo que Pt/C. Essas diferenças 

na reatividade para o RRO podem estar associadas à diferença na energia de ligação 

da adsorção de oxigênio sobre Pt suportadas nos diferentes substratos de carbeto de 

tungstênio. Os resultados de Pt-XANES para os materiais baseados em Pt-β-WC1-x/C 
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mostraram um pequeno aumento na ocupação da banda 5d da Pt, o que pode levar a 

uma interação Pt-OHx mais fraca, que favorece o aumento da cinética da RRO. 
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CAPÍTULO III 

Resultados e discussão - Parte 2 

 

 

Atividade eletrocatalítica de compósitos à base de carbetos de 

molibdênio de diferentes fases com/sem platina  

 

        

Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 
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3.2 Atividade Eletrocatalítica de compósitos à base de carbetos de molibdênio 

de diferentes fases  

 

Nesta seção são descritos os resultados e discussão referente aos materiais 

derivados de carbeto de molibdênio. As nanopartículas de carbetos de molibdênio 

com estrutura cúbica (δ-MoC) e hexagonal (α-Mo2C) foram sintetizadas e avaliadas 

com catalisadores (δ-MoC/C e α-Mo2C/C) e como materiais de suporte para NPs de 

Pt (Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C). Os materiais foram caracterizados por XRD, EDX, 

TEM, XPS e suas propriedades catalíticas em relação a RRO foram avaliadas por 

voltametria cíclica e comparadas com as dos eletrocatalisadores Pt/C.  

 

3.2.1 Caracterização  

 

Figura 21 exibe os padrões de XRD dos carbetos de molibdênio sintetizados. 

Para o material preparado por decomposição térmica, o difratograma mostra apenas 

quatro padrões de difração que podem ser identificados como MoC-cúbico (JCPDS 

89-2868), designado em alguns estudos teóricos como δ-MoC, [127,159,160] 

(Figura 21a). A ausência de picos de difração estreitos e intensos indicam domínios 

cristalinos muito pequenos neste material. Após o tratamento térmico durante 12 h a 

550 °C em atmosfera de argônio, os picos largos tornaram-se mais definidos e 

deslocam-se para ângulos maiores, correspondendo agora à fase cúbica de Mo2C 

(JCPDS 15-0457). Além disso, os picos de difração da fase cristalina MoO2 (JCPDS 

01-0615) também aparecem (rotulados como “#”). Esta fase pode ter sido produzida 

durante o tratamento de recozimento a partir de molibdênio amorfo que não foram 

convertidos à carbetos durante o processo de carburação. Em constraste, para o 

carbeto de molibdênio preparado pelo método de carburação, o padrão de XRD 

predominantemente apresenta os picos da fase hexanal α-Mo2C JCPDS (35- 0787) e 

também revela vestígios de fase cristalina de MoO2 (Figura 21b). Os tamanhos 

médios de cristalito para δ-MoC e α-Mo2C são 1,3 e 41,2 nm, respectivamente.  

Para os compósitos de carbeto de molibdênio-platina e Pt/C, os padrões de 

XRD são exibidos na Figura 22. Os picos de difração localizados em torno de 2θ = 

25° corresponde ao plano cristalográfico {002} da estrutura hexagonal do carbono 

Vulcan XC-72R. Os padrões de difração predominantes são os picos da estrutura 

cristalina cúbica de face centrada de platina (JCPDS 04-0802). Similarmente ao que 

foi relatado para o material Pt-α-Mo2C/C, [126,161] apenas sinais fracos de difração 
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para a fase de carbeto podem ser reconhecidos (marcados como * na figura) e 

nenhum pico apreciável é distinguível no caso do compósito Pt-δ-MoC/C.  

 

Figura 21 - Padrões de XRD de (a) δ-MoC sintetizado e tratado termicamente e de (b) 
α-Mo2C. Para efeito de comparação, os padrões de XRD de MoC (1, 
JCPDS 89-2868), Mo2C (2, JCPDS 15-0457) e α-Mo2C (3, JCPDS 35-0787) 
também são mostrados; (#) símbolo destaca os principais picos de XRD da 
fase MoO2 (JCPDS 01-0615). 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Figura 22 - Padrões de XRD para os catalisadores Pt/C, Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C. 
Para efeito de comparação os padrões de XRD para δ-MoC cúbico 
(JCPDS 89-2868) e hexagonal α-Mo2C/C (JCPDS 35-0787) também são 
mostrados na figura. Símbolo (*) destaca os picos de difração de α-
Mo2C/C. Além disso, as linhas verticais tracejadas correspondem aos 
padrões de difração de Pt (JCPDS 04-0802). 
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A diminuição da intensidade do pico de XRD dos substratos nos materiais 

contendo Pt pode ser devida à quantidade reduzida de carbeto de molibdênio, menor 

tamanho de partícula e às elevadas intensidades dos picos de difração da platina. De 

fato, o padrão de XRD para uma amostra de suporte não carbonoso de Pt-α-Mo2C, 

isto é, sem carbono Vulcan, mostra claramente os picos alongados de α-Mo2C em 

conjunto com os picos de difração de Pt (Figura 23). Os tamanhos médios de 

cristalitos para as nanopartículas de Pt neste suporte são muito semelhantes entre si 

e iguais a 2,4 nm para Pt/C e 2,6 nm para Pt-δ-MoC e Pt-α-Mo2C/C, Figura 22. 

 

Figura 23 - Padrões de XRD para os catalisadores Pt/C (vermelho, tracejado) e Pt-α-
Mo2C/C (verde, sólidos). Para efeitos de comparação, o padrão de XRD da 
α-Mo2C hexagonal (JCPDS 35-0787) também é apresentado na figura. 

 
Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Aqui, como no campo da seção anterior, é importante mencionar que não é 

possível excluir totalmente a possibilidade de que, durante o processo de redução de 

Pt, as espécies de carbetos de molibdênio se oxidem pela ação do precursor de Pt, 

[162,163] com formação de óxidos amorfos ou estruturas de baixa cristalinidade de 

molibdênio, como no caso das espécies MoO2; [164] menos provável seria que óxidos 

presentes sejam reduzidos pela ação do ácido fórmico à molibdênio metálico amorfo. 

No entanto, embora as medidas de XPS revelem um ligeiro aumento no estado de 

oxidação da superfície de ambos os catalisadores, Mo metálico não foi encontrado 

(ver abaixo). Além disto, se uma estrutura amorfa for formada durante a redução da 

platina, elas não seriam detectadas por análise de XRD. Adicionalmente, como o 

parâmetro de rede para soluções sólidas de Pt-Mo é muito próximo ao de Pt pura, 
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[33,165–168] a formação de uma liga de Pt-Mo resultaria em picos característicos 

próximos ao de Pt e, assim, no presente caso, a formação de ligas não seria 

evidenciado. A ocorrência de qualquer uma destas possibilidades está atualmente sob 

estudo.  

As composições químicas dos compósitos δ-MoC/C, α-Mo2C/C, Pt-δ-MoC/C, 

Pt-α-Mo2C/C e Pt/C obtidas por EDX são listadas na Tabela 7. Estes valores foram 

calculados pela média de dados de pelo menos quatro regiões diferentes da amostra. 

No caso do catalisador α-Mo2C/C, a concentração de Mo medida é próxima do valor 

esperado e, portanto, os dados sugerem que não houve sublimação de MoO3 durante 

o processo de carburação. [169] Em contraste, a diferença entre a concentração 

medida de Mo em  δ-MoC/C e o valor nominal revela uma perda de Mo, provavelmente 

por causa da evaporação do precursor [Mo(CO)6] durante a síntese do carbeto. Por 

outro lado, as concentrações de Mo nos catalisadores de carbeto-platina sugerem que 

não houve perda de Mo durante o processo de deposição de Pt. No entanto, os valores 

mais elevados do que o esperado para Pt-α-Mo2C/C podem refletir uma certa falta de 

homogenidade do catalisador.  

 

Tabela 7 - Composição química determinado por EDX (% m/m) para diferentes 
catalisadores. 

Catalisador 
Determinado por EDX   Conteúdo Nominal  

Pt Mo C Pt/Mo*  Pt Mo C 

α-Mo2C/C - 30,60,3 69,40,3   - 33,3 66,7 

δ-MoC/C - 22,11,1 77,91,1   - 40,0 60,0 

         

Pt-α-Mo2C/C 18,50,3 31,90,3 49,50,4 1.0:1.2  20,0 26,6 53,4 

Pt-δ-MoC/C 28,10,3 16,01,3 55,81,4 1.0:3.5  20,0 17,7 62,3 

Pt/C 25,00,9 - 75,00,9   20,0 - 80,0 

* Fração molar        

Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

A Figura 24 mostra as imagens de TEM e de HRTEM dos catalisadores δ-

MoC/C e α-Mo2C, enquanto que a Figura 25 refere-se as imagens de TEM dos 

compósitos Pt-α-Mo2C/C e Pt-δ-MoC/C com os seus respectivos histogramas. As 

imagens de TEM do catalisador δ-MoC/C mostram nanopartículas pequenas e 

irregulares com tamanhos variados, Figura 24a, e com franjas de rede de 0,21 nm, 

consistente com o plano {200} de MoC, Figura 24b. Em contraste, para o suporte α-
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Mo2C, as micrografias mostram partículas aglomeradas, aparentemente, revestidas 

por uma camada de carbono, Figura 24c. Para os compósitos de carbetos-platina, as 

micrografias sugerem uma boa dispersão de nanoparticulas de Pt sobre ambos os 

suportes, com tamanhos médios de 3,2 ± 0,5 e 2,8 ± 0,5 nm para Pt-δ-MoC/C e Pt-α-

Mo2C/C, respectivamente, Figura 25, corroborando com os resultados de XRD. 

 

Figura 24 - (a) Imagens de TEM e (b) uma ampliação de HRTEM para não suportado 
δ-MoC/C e (c) imagem de TEM para α-Mo2C. 

 
Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 
Figura 25 - Imagens de TEM (superior) e de HRTEM (inferior) dos compósitos Pt-δ-

MoC/C (à esquerda) e Pt-α-Mo2C/C (direita). As inserções nas figuras 
superiores mostram as distribuições de tamanho de partícula para cada 
catalisador. 

 
Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 
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Para a obtenção dos histogramas, como é difícil distinguir entre as 

nanoparticulas de Pt e carbeto de molibdênio, a distribuição de tamanho das partículas 

foi calculada contando todas as partículas. Comparando o tamanho das partículas das 

Figuras 24c e 25, pode-se dizer que o processo de deposição da Pt induz uma re-

dispersão da fase cristalina α-Mo2C. As imagens de HRTEM confirmam a presença 

inicial de certa quantidade de δ-MoC/C e α-Mo2C sobre estes catalisadores.  

A Figura 26 mostra os espectros de XPS dos elementos Mo 3d e Pt 4f dos 

catalisadores Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C. No primeiro caso, as medidas foram 

analisadas considerando quatro estados de oxidação: Mo6+, Mo5+, Mo4+ e um em 

~227,9 a 228,1 eV (3d5/2) atribuído ao carbeto de molibdênio, Moδ+ (0 < δ < 0,3) 

[170,171] (Figuras 26a e 26c). No entanto, os espectros desconvoluídos revelam 

Mo6+ como a espécie de superfície predominante, com uma contribuição quase 

insignificante de espécies Mo4+ e Moδ+, para ambos os catalisadores derivados de 

carbeto, Tabela 8. Este fato, não implica na completa ausência de partículas de 

carbeto de molibdênio no catalisador inicial, mas indica que as partículas de carbetos 

de molibdênio são revestidas por uma camada de óxido e, assim, verifica-se que a Pt 

interage principalmente com a superfície oxidada dos derivados de carbeto de 

molibdênio. [126] 

 

Figura 26 - Espectros de XPS do Mo 3d e Pt 4f para (a-b) Pt-α-Mo2C/C e (c-d) Pt-δ-
MoC/C, respectivamente. 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 
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Como também é relatado para compósitos Pt/WC, [80] o espectro XPS de Pt 

4f  contém três dubletes, Figuras 26b e 26d. O pico Pt 4f7/2 em 71,2 eV é atribuído à 

Pt metálica, o pico Pt 4f7/2 em 72,0 eV ao estado químico Pt2+, como em PtO e Pt(OH)2, 

e o pico Pt 4f7/2 em 74,9 eV para as espécies Pt4+. O deslocamento positivo de 0,2 eV 

em comparação com o pico 4f7/2 de Pt pura pode ser atribuído a uma carga positiva 

induzida sobre as partículas de Pt dispersas interagindo com o suporte. [86,172,173] 

Este fenômeno sugere que os átomos de Mo não são ligados à Pt nos compósitos de 

carbeto de molibdênio. [80,174]  

 

Tabela 8 - Energia de Ligação Mo 3d5/2 e Pt 4f7/2 e razão atômica Pt:Mo para as 
espécies sobre a superfície do catalisador modificado com Pt. 

Estado de 
oxidação Mo  

Mo 3d5/2 / eVa 
Estado de 

Oxidação Pt 

Pt 4f7/2 / eVa 

Pt-δ 
δ-MoC/C 

Pt-α-
Mo2C/C 

Pt-δ-MoC/C Pt-α-Mo2C/C 

Mo6+ 232,4 (86) 232,4 (91) Pt0 71,2 (43) 71,2 (43) 
Mo5+ 231,1 (11) 231,1 (7) Pt2+ 72,0 (37) 72,0 (36) 
Mo4+ 229,7 (1) 229,5 (1) Pt4+ 74,9 (20) 74,9 (21) 
Moδ+ 227,9 (2) 227,9 (1) Pt:Mo razão 2,50 0,66 

             a O número entre parênteses representa a distribuição das espécies 

Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

3.2.2 Medidas Eletroquímicas 

 

Todos os catalisadores foram caracterizados eletroquímicamente por 

voltametria cíclica. Neste estudo, optou-se por utilizar o eletrólito de ácido perclórico. 

Inicialmente os suportes-catalisadores δ-MoC/C e α-Mo2C/C foram submetidos a 

clicagem de potencial entre 0 e 0,5 V em 0,1 mol L-1 de HClO4 saturado com O2. Este 

limite de potencial superior foi fixado a fim de evitar a oxidação dos carbetos em 

potenciais mais altos, Figura 27. No caso de Pt/C, Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C as 

ciclagens de potencial foram realizadas entre 0 e 1,0 V, para cobrir o intervalo de 

estudo abrangido na RRO. Em todos os casos, os eletrodos foram ciclados até que 

os voltamogramas obtidos fossem estáveis e reprodutíveis. Para os eletrodos 

contendo platina, a área superfícial eletroquímicamente ativa de platina (ECSA) foi 

obtida pela integração da região de dessorção de hidrogênio sobre Pt a partir dos 

perfis voltamétricos obtidos em solução livre de O2, considerando 0,21 mC cm-2 como 

o valor teórico para platina policristalina na região de dessorção de hidrogênio. 

[56,141] 
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Figura 27 - Voltamograma cíclico da oxidação de α-Mo2C/C e δ-MoC/C. Eletrólito: 
0,1 mol L-1 HClO4 saturado com Ar. V = 50 mV s-1 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

3.2.2.1 Redução de oxigenio sobre os suportes de carbeto de molibdênio 

 

A atividade para a redução de oxigênio em carbeto de molibdênio suportado 

em carbono foi avaliada por voltametria cíclica. A Figura 28 exibe os voltamogramas 

cíclicos (CVs) dos catalisadores δ-MoC/C e α-Mo2C/C obtidos em 0,1 mol L-1 de HClO4 

saturado com oxigênio, a diferentes velocidades de rotação. Para efeitos de 

comparação, as curvas em soluções desaeradas para ambos os catalisadores são 

também mostradas. Nesta figura, a fim de obter correntes comparativas para ambos 

os carbetos, a carga do catalisador δ-MoC/C foi 600 µg cm-2, enquanto que para α-

Mo2C/C foi de 100 µg cm-2.  

Como pode ser apreciado, apesar de ambos os carbetos exibirem 

determinada atividade para a RRO, esta mostrou-se fortemente dependente da 

estrutura do carbeto. Enquanto que sobre o catalisador δ-MoC/C a RRO é iniciada em 

cerca de 0,33 V e a reação é cineticamente controlada até 0,1 V a 1600 rpm, para o 

catalisador α-Mo2C/C, potencial de redução não pode ser determinado sem 

ambiguidades, porque a reação já começou em 0,5 V e em potenciais mais altos o 

catalisador se oxida, Figura 27. 
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Figura 28 - Varreduras para a RRO do catalisador (a) δ-MoC/C (600 µg cm-2) e (b) α-
Mo2C/C (100 mg cm-2). Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HCIO4 saturado com O2. V 
= 10 mV s-1. Para efeito de comparação, cruvas em solução livres de O2 
são também dadas na figura (linhas pontilhas). O gráfico inserido na Figura 
b corresponde à parcela Tafel calculada a partir da intercepção de 
Koutechy-Levich (I-1 vs. ω- ½). 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Neste caso, uma situação de controle misto cinética/transporte de massa é 

atingida em cerca de 0,25 V a 400 rpm. A atividade mássica foi calculada em 1600 

rpm e 0,255 V para δ-MoC/C e α-Mo2C/C, depois de subtrair as correntes dos 

voltamogramas medidos em soluções livres de O2, resultando em 0,4 e 6,2 mA mg-1, 

respectivamente. Este último valor é maior do que o calculado para o catalisador α-

Mo2C preparado por um método diferente do aqui usado (0,4 mA mg-1),  [175] e isto 

pode ser devido ao maior tamanho de partícula do material usado naquele em estudo, 

~1 µm.  

Nos experimentos com eletrodo rotatório de camada ultra-fina, as medidas de 

corrente, I, no voltamograma cíclico podem ser expressas como a combinação linear 

da corrente cinética que teria sido obtida na ausência de transporte de massa Ik, da 

corrente limite difusional no filme de Nafion® que cobre a camada de catalisador If, e 

da corrente limite difusional total obtida Ilim. Assim, para uma reação de primeira 

ordem, a corrente no eletrodo de disco pode ser expressa como (Equação 9): [141] 
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1

𝐼
=

1

𝐼𝑘
+

1

𝐼𝑓
+

1

𝐼𝑙𝑖𝑚
             (Equação 9) 

 

 Se a quantidade de Nafion® sobre o eletrodo é pequena, If torna-se 

significativamente maior que Ik e Ilim e a sua influência sobre a corrente medida seria 

negligenciável. Sob esta circunstância, a corrente total é dada pela equação Koutecký-

Levich, Equação 10: [141,157] 

 

1

𝐼
=

1

𝐼𝑘
+

1

𝐼𝑙𝑖𝑚
            (Equação 10) 

 

Sendo a expressão de Levich para a corrente limite difusional [141,157] é escrita 

como, Equação 11:  

 

𝐼𝑙𝑖𝑚 =  0,62𝑛𝐹𝐴𝐷0
2/3

𝑣−1/6𝜔1/2𝐶0
∗           (Equação 11) 

 

onde 𝑛 é o número de elétrons transferidos, 𝐹 a constante de Faraday,  𝐴 a área 

geométrica do eletrodo, 𝐷0 ,  𝑣 e 𝐶0
∗ são coeficiente difusional, a viscosidade 

cinemática e a solubilidade do oxigênio no eletrolito e 𝜔 é a velocidade de rotação do 

eletrodo. Assim, Ik pode ser calculada a partir da interceção do gráfico de I-1 vs ω-1/2 e 

o gráfico de Tafel correspondente pode ser construido, sendo este resultado inserido 

na Figura 28b. A partir desta curva, um coeficiente de Tafel de 135 mV dec -1 para 

RRO sobre α-Mo2C/C foi encontrado, o que sugere que a primeira transferência de 

eletróns é a etapa determinante da velocidade da RRO, fato que é amplamente 

reconhecido para a RRO em superfícies de Pt. [56,141,157] 

A maior atividade da RRO de α-Mo2C do que δ-MoC/C pode estar relacionado 

com a maior preferência da superfície do primeiro material para adsorção de O2 do 

que a do último. Neste sentido, estudos teóricos sobre o plano terminal Mo- e C {110} 

de α-Mo2C [176] e  a do plano {001} de δ-MoC/C [159] prevê energias de adsorção de 

O2 de -8,46, -5,78 e -3,69 eV, respectivamente. Por isso, espera-se que o O2 irá 

dissociar espontaneamente mediante adsorção em α-Mo2C. Em acordo, estudos 

experimentais em ultra-alto vácuo em Mo2C mostraram que o oxigênio molecular 

adsorve dissociativamente, à temperatura ambiente, sobre esta superfície. [177] No 

entanto, num ambiente aquoso, a adsorção de O2, possivelmente, compete com a 
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adsorção de água e, assim, a adsorção de O2 pode tornar-se o passo determinante 

da velocidade de RRO, conforme sugerido a partir do valor calculado do coeficiente 

de Tafel de 135 mV para α-Mo2C. 

 

3.2.2.2 Redução do oxigenio sobre os compósitos Pt-δ-MoC/C e  Pt-α-Mo2C/C  

 

Na Figura 29, são apresentadas as curvas de polarização derivadas a partir 

da corrente do disco e as curvas da corrente no anel obtidas para a RRO sobre Pt-δ-

MoC/C (Figuras 29a-b) e Pt-α-Mo2C/C (Figuras 29c-d) em 0,1 mol L-1 de HClO4 

saturado com O2. Ambos os conjuntos de curvas seguem as características gerais 

usualmente obtidas para a RRO sobre Pt. [56,141,157] O início da reação ocorre em 

cerca de 1,0 V e as correntes limites difusionais são alcançadas para potenciais 

inferiores 0,6 V. No que se refere à RRO sobre o catalisador Pt-δ-MoC/C, e 

semelhantemente à Pt/C, as correntes do anel acima de 0,6 V são negligenciáveis. 

Em contraste, a produção de peróxido de hidrogênio sobre Pt-α-Mo2C/C é quase 1,7 

vezes maior do que em Pt-δ-MoC/C, o que pode explicar as correntes limites 

ligeiramente inferiores no disco para o catalisador Pt-δ-MoC/C. 

Como mencionado acima, antes de se calcular os parâmetros cinéticos e a 

performace dos eletrodos derivados de carbeto de molibdênio com platina, é 

importante estimar a corrente limite difusional relativa ao filme de Nafion®. Isto pode 

ser feito por meio da construção de um gráfico de jlim-1 vs. ω-1/2  usualmente chamado 

como gráfico de Levich, para cada catalisador, Figura 29. A partir deste gráfico e de 

acordo com a Equação 9, o intercepto corresponde a soma (1/If e 1/Ik), contudo, como 

em potenciais nos quais a corrente limite de difusão é alcançada pode se assumir que 

(1/Ik) → 0, uma vez que para estes potenciais está previsto que o valor de Ik seja muito 

maior que If e Ilim. Nestes termos, os valores dos interceptos destes gráficos seriam 

principalmente relacionados com 1/If. Assim, para os eletrodos Pt/C, Pt-δ-MoC/C e Pt-

α-Mo2C/C, os If calculados foram 17,8, 89,9 e 17,2 mA, respectivamente e, portanto, 

a resistência à difusão do filme de Nafion para as correntes medidas pode ser 

considerada insignificante. [141] Isto porque esta contribuição pode ser negligenciada 

quando os valores de Ik determinados a partir da Equação 10 são menores do que 

25% do If, isto é, cerca de 4,4, 22,5 e 4,3 mA para Pt/C, Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C, 

respectivamente. [141] 
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Figura 29 - Correntes anel (a e c) e do disco (b e d) obtidos durante a redução do 
oxigênio no varredura positiva sobre Pt-δ-MoC/C (a e b) e Pt-α-Mo2C/C (c 
e d) catalisadores. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HCIO4 saturado com O2, em 
diferentes velocidades de rotação. V = 10 mV s-1. Potencial do anelAu  = 
1,5 V. 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Figura 30 - Gráfico Levich (jlim-1 vs. ω-1/2) para RRO sobre os catalisadores Pt/C, Pt-δ-
MoC/C, Pt-α-Mo2C/C. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4, saturado com O2. V 
= 10 mV s-1. 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Os gráficos Koutecky-Levich ( j-1 vs. ω-½) foram construidos para cada 

catalisador e as densidades de corrente cinética (jk) obtidas para os catalisadores 

Pt/C, Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C são apresentados na Figura 31a. Além disso, a 

corrente do anel a 1600 rpm em solução saturada com O2, Figura 31b, e os perfis 

voltamétricos com correção de dupla camada em soluções sataurada O2, Figura 31c, 

na varredura positiva também são fornecidos. Nas Figuras 31a e 31c, as densidades 
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de corrente foram calculadas empregando a ECSA de Pt. Finalmente, o desempenho 

dos catalisadores frente a RRO e os parametros cinéticos foram calculados e estão 

resumidos na Tabela 9. Os valores de jk na Figura 31a são menores que 25% dos 

valores de If e, portanto, o uso da Equação 10, sem modelagem adicional das 

resistencias de difusão produzidas pelo filme de Nafion® e/ou pela camada catalítica 

é apropriado, [171] como discutido acima. 

 

Figura 31 - (a) Curvas de Tafel calculadas a partir da intersecção do gráfico de 
Koutechy-Levich (I-1 vs. ω- ½ ), as (b) correntes de anel a 1600 rpm para a 
redução de oxigênio em solução saturada com O2 e (c) o perfil voltamétrico 
em solução isenta de O2, dupla camada corrigida, no varredura positiva. 
Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4. V = 10 mV s-1 
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Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

 

Tabela 9 - Parâmetros e performances para os catalisadores modificados com Pt 
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ORR Parameters Pt E-Tek [56]  Pt/C  Pt-δ-MoC/C Pt-α-Mo2C/C 

Tamanho de cristalito XRD (nm) 3,4±1.1a 2,4 2,6 2,6 

Coeficiente de Tafel
RRO 

 (mV dec-1) 59 67 80 77 

j
k=0.90 V

 (µA cm
-2

real) 122 245 616 297 

ECSA (m
2
 g

-1

Pt) 70,3 28,1 18,0 33,4 

Atividade mássica
E=0,90 V

 (mA mg
-1

 Pt) 85,7 69,0 110,7 99,3 

     
a Tamanho de partícula determinado por imagens de TEM. 

Fonte: GÓMEZ-MARÍN ; BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 3, p. 1570, 2016. [65] 

 

Como pode ser visto a partir dos resultados da Tabela 9 e Figura 31a, ambos 

os compósitos Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C apresentam melhor atividades especifica 

ou mássica que os catalisadores Pt/C e Pt/C-E-Tek com tamanhos de partículas 

semelhantes. Em 0,9 V, Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C exibem atividades específicas 

(mássicas) superiores em aproximadamente 2,5 (1,2) e 1,6 (1,4) vezes, 

respectivamente, em comparação à Pt/C. No entanto, a ECSA (em m² g-1
Pt) dos 

catalisadores preparados é menor que a da Pt/C comercial, o que sugere que o 

método de deposição de Pt aqui usado deve ser melhorado. Além disso, a Figura 31b 

também revela que a extensão da produção de peróxido no Pt-δ-MoC/C e Pt/C são 

similares, com densidades de correntes pouco significativas em E > 0,6 V, mas 

ligeiramente mais baixas no primeiro que no último em potenciais inferiores. Em 

contraste, densidades de corrente de oxidação de peróxido de hidrogênio um pouco 

mais elevadas são detectadas para Pt-α-Mo2C/C. Os coeficiente de Tafel dos 

catalisadores avaliados estão entre 59 e 80 mV, ou seja, dentro do intervalo típico 

reportado para eletrodos à base de Pt e [56,141,157] e sugestivo de um mecanismo 

de reação semelhante para todos os catalisadores.  

Melhores desempenhos de catalisadores para a RRO foram também 

relatados para vários catalisadores à base de carbetos de metais de transição (CMTs) 

modificados com Pt, [37,112–115,175,178] incluindo carbeto de molibdênio. 

[44,115,175,179] Nestes casos, o impacto positivo dos CMTs como materiais de 

suporte tem sido geralmente atribuído a uma interação eletrônica favorável entre a Pt 

e os compostos de carbetos. Este efeito sinérgico foi racionalizado em termos de um 

efeito doador de elétrons gerado pela forte interação eletrônica com o suporte de 

carbeto. [37,44,112–115,175,178,179] No entanto, como é evidente a partir da 

Figura 27, ambos os carbetos de molibdênio oxidam-se em potenciais de eletrodo 
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onde a RRO ocorre e, portanto, qualquer melhora na cinética da RRO causado pelo 

suporte de carbeto deve estar relacionada com a superfície resultante após a oxidação 

do carbeto, ou seja uma interação favorável entre espécies MoxOx e Pt, em vez de 

qualquer efeito sinérgico entre a Pt e o carbeto. 

De fato, os voltamogramas cíclicos dos compósitos de derivados de carbeto 

de molibdênio modificados com Pt exibem um par redox em torno de 0,3 a 0,6 V, 

Figura 31c, que está ausente nos voltamogramas cíclicos em HClO4 saturado com Ar 

dos catalisadores sem Pt, Figuras 27 e 28, indicando a existência de algumas 

espécies de Mo em um estado não-carbeto nos materiais modificados com Pt. Na 

literatura estas características redox, têm sido classicamente atribuídas a uma 

transição redox de Mo (IV)/Mo (VI) [33,120,165–168,175] ou mais recentemente, Mo 

(V)/Mo(VI), [149] cuja magnitude depende de forma não-linear da composição do 

molibdênio na superfície, tais características têm sido também relatadas em vários 

estudos eletroquímicos envolvendo compósitos de molibdênio não carbídicos, tais 

como molibdênio suportado em carbono, [33,120] óxido de molibdênio, [173] MoO3, e 

eletrodos à base de liga de Mo. [33,120,149,165–168,175] Semelhantemente ao que 

é encontrado nesses estudos, o processo redox observado na Figura 31c, também 

depende do teor de Mo nos catalisadores, sendo mais perceptível para o compósito 

de carbeto-platina com menor razão atômica Pt:Mo, isto é, sobre Pt-α-Mo2C/C 

Tabelas 8 e 9. 

Em estudos sobre catalisadores de Pt-MoC/C para oxidação de CO e metanol, 

preparados por um método similar ao aqui empregado, também se observou o 

processo redox em ~ 0,45 V tendo sido proposta a existência de uma estrutura de 

caroço-casca (core-shell) para as nanopartículas de Pt-MoC/C, com um núcleo de Mo 

reduzido e uma casca fina de MoO3. [126,146] Isso concordaria com as medidas de 

XPS na Figura 26, que sugerem uma interação das partículas de Pt principalmente 

com os óxidos de molibdênio na superfície, e explica a presença do processo redox 

envolvendo o Mo nos voltamogramas. Neste sentido, devido à uma forte interação 

entre Pt e o suporte de óxido de Mo, [173] é possível que a melhora da atividade da 

RRO nos catalisadores Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C  seja causada pela formação de 

uma liga PtMo, que por sua vez resultaria em uma melhor estabilidade desses 

catalisadores. [126,146] No entanto, a pequena mudança nas energias Pt 4f verificada 

a partir das medidas de XPS, Tabela 9, não apoia essa alternativa.  
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Infelizmente, apesar da grande quantidade de estudos sobre a reatividade de 

ligas à base de Pt com metais de transição, as propriedades catalíticas de PtMo para 

a RRO têm sido raramente relatadas. Os estudos experimentais sobre PdMo/C e 

PdCoMo/C mostraram que a liga de Pd com Mo melhora a estabilidade dos 

catalisadores e aumenta atividade catalítica para a RRO, [180–182] com atividade 

máxima observada para Pd:Mo (90:10) e Pd:Co:Mo (70:20:10). Maiores cargas de 

molibdênio diminuem a atividade catalítica, o que foi explicado em termos de uma 

redução nos locais de Pd da superfície eletroquimicamente ativos, porque a RRO não 

ocorre sobre molibdênio. [180,182] Do mesmo modo, baixos teores de molibdênio na 

composição destes eletrocatalisadores foram também encontrados como favoráveis 

para as oxidações de hidrogênio, [33,165,168] monóxido de carbono, 

[33,149,165,168] metanol [20,31] e etanol. [149,183] Similarmente, os resultados 

descritos acima evidenciam um melhor desempenho para a RRO em Pt-δ-MoC/C do 

que em Pt-α-Mo2C/C, ou seja, nos catalisadores com a menor razão entre as 

proporções Pt:Mo, Tabelas 7 e 8. 

Os perfis voltamétricos dos catalisadores Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C em  

soluções livres de O2, a Figura 31c, revelam uma diminuição da força de adsorção de 

espécies contendo oxigênio sobre a superfície de Pt em comparação ao catalisador 

Pt/C, o que sugere uma explicação simples e fenomenológica para o melhor 

desempenho dos compósitos carbeto-Pt em termos da força de ligação de adsorção 

mais fraca de oxigênio (ΔG𝑂𝑎𝑑
), semelhante ao que foi sugerido para o aumento da 

atividade da RRO em ligas à base de Pt. [56,147] Aqui, é importante notar que as 

densidades de corrente na Figura 31c são normalizados em relação à ECSA de Pt e, 

portanto, a menor intensidade de adsorção de espécies contendo O em catalisadores 

à base de Pt modificados não é associada às diferenças no teor de Pt entre os 

catalisadores.  

A diminuição na força de adsorção de espécies contendo oxigênio não só 

explicaria melhor as atividades da RRO na sequência Pt-δ-MoC/C > Pt-α-Mo2C/C > 

Pt/C, mas também pode explicar a produção de peróxido de hidrogênio ligeiramente 

mais baixa sobre Pt-α-Mo2C/C. Isto é explicado pela curva do tipo vulcão que 

correlaciona a atividade da RRO como uma função da ΔG𝑂𝑎𝑑
, [183] ou as propriedade 

eletrônicas (vacâncias da banda d da platina) e geométrica (distância de ligação Pt-

Pt) de platina e ligas de platina, onde platina pura se localiza próximo ao topo, mas no 
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lado esquerdo da curva “vulcão”, que é o lado que representa a ligação forte de Pt 

com oxigênio. [147]. Portanto, enquanto que a diminuição em ΔG𝑂𝑎𝑑
 para Pt-δ-MoC/C 

traz este catalisador para mais perto do topo da curva vulcão do que a platina pura, o 

decréscimo adicional no ΔG𝑂𝑎𝑑
 para Pt-α-Mo2C/C desloca este catalisador para o lado 

direito da curva, que é, o lado da produção de peróxido de hidrogênio. Isso destaca a 

importância de um equilíbrio adequado dos valores de ΔG𝑂𝑎𝑑
 de forma a maximizar a 

atividade da RRO, como afirma o princípio de Sabatier. [147,183,184]  

Nesse sentido, os estudos teóricos sobre a estabilidade termodinâmica e a 

atividade da RRO em ligas bimetálicas de platina sugerem que as ligas de PtMo são 

boas candidatas para a eletrocatálise desta reação. [185,186] Os cálculos indicam que 

estas ligas bimetálicas são mais estáveis do que a platina pura em potenciais próximos 

aos do início da RRO, e resultam em energias de ativação para a dissociação OOH 

semelhantes ou até inferiores que a da platina pura. Em concordância com os 

resultados discutidos acima, os dados teóricos preveem uma diminuição na cobertura 

de oxigênio atômico sobre a superfície de platina com o aumento do teor de 

molibdênio. Entretanto, ao mesmo tempo, este aumento na composição Mo começa 

a desestabilizar a liga e também a reduzir a atividade para a RRO, devido à adsorção 

demasiadamente fraca de O2 e O, tornando a dissociação de OOH cineticamente 

desfavorável. [186] Uma composição ótima de Mo em ligas PtxMo foi identificada como 

Pt2Mo, que está mais perto da proporção de Pt:Mo em Pt-δ-MoC/C, ou seja, dos 

catalisadores com melhor atividade para a RRO, Tabela 9.  

Por fim, é importante mencionar que experimentos preliminares sobre a 

estabilidade e durabilidade dos catalisadores Pt-δ-MoC/C e Pt-α-Mo2C/C não 

mostraram alterações significativas na forma ou tamanho do voltamograma após o 

procedimento de limpeza. No entanto, testes de degradação acelerada em 0,1 mol L-

1 de HClO4 revelaram uma dissolução inicial de espécies de molibdênio durante os 

primeiros 2000 ciclos para ambos os catalisadores, porém depois disto não há mais 

dissolução. Depois de 12000 ciclos, ~20-25% da área eletroquimicamente ativa é 

diminuída, mas esta perda é menor do que a perda de área relatada para catalisadores 

de óxido de Pt-molibdênio suportados em carbono em 0,5 mol L-1 de H2SO4. [164] 

Uma análise completa da estabilidade de compósitos à base de carbeto de molibdênio 

e platina poderá ser feita em trabalhos futuros.  
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3.2.3 Conclusões Parciais 

 

Duas fases diferentes de carbeto molibdênio foram sintetizadas, 

caracterizadas, e suas atividades eletrocatalíticas avaliadas em relação a reação de 

redução de oxigênio, tanto como catalisadores como suporte para nanopartículas de 

platina. Medições de XRD dos catalisadores sintetizados identificaram suas fases 

como MoC cúbico e Mo2C hexagonal, além de indicar a presença de vestígios de óxido 

de molibdênio. No caso de compósitos derivados de carbeto de molibdênio com 

platina, os picos das nanopartículas de Pt dominam os padrões de difração. 

As medidas de voltametria cíclica revelaram diferenças entre as diferentes 

fases na reatividade dos carbetos para a RRO entre as diferentes fases, tanto como 

catalisadores quanto como suportes. Diferenças na afinidade de adsorção de oxigênio 

entre as nanopartículas de δ-MoC, α-Mo2C e Pt nestes substratos podem explicar as 

diferenças medidas nas atividades da RRO e, ao mesmo tempo, a produção de 

peróxido de hidrogênio ligeiramente maior em Pt-α-Mo2C/C do que em Pt-δ-MoC/C e 

em superfícies de Pt/C. Ambos os catalisadores derivados de carbeto de molibdênio-

platina apresentam maior desempenho do que os catalisadores do tipo Pt/C 

preparados e adquiridos comercialmente com tamanhos de partículas semelhantes, 

com melhorias nas atividades específicas (mássicas) em 0,9 V por fatores de cerca 

de 2,5 (1,2) e 1,6 (1,4) para Pt-δ-MoC/C e e Pt-α-Mo2C/C, respectivamente. Estes 

efeitos podem estar relacionados a uma baixa adsorção de espécies contendo 

oxigênio sobre os catalisadores de platina modificados. 
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CAPÍTULO III 

Resultados e Discussão - Parte 3 

 

 

Atividade e estabilidade eletroquímica de catalisadores  

Pt- e Pt2Ni-α-WC/C 

 

 

 

Fonte: Cover feature - BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [187] 
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3.3 Atividade e estabilidade eletroquímica de catalisadores Pt- e Pt2Ni-α-WC/C 

 

Nesta seção, nanopartículas de Pt e Pt2Ni, suportadas em carbono e em substratos 

α-WC/C, foram sintetizadas utilizando boro-hidreto de sódio como agente redutor em 

glicerol. Estes materiais foram investigados como catalisadores para a RRO em 

0,1 mol L-1 de ácido perclórico, visando caracterizar os efeitos de Ni e WC na atividade 

de Pt. Os estudos também envolveram a caracterização da formação de peróxidos ao 

longo da RRO. Particular atenção é dada em relação ao possível efeito relacionado 

ao método de preparação do catalisador e ao uso de ácido perclórico em vez de ácido 

sulfúrico como eletrólito, possivelmente apresentando características diferentes nas 

propriedades eletroquímicas, em comparação com os resultados da seção 3.1.  

 

3.3.1 Caracterização  

 

As propriedades químicas e físicas dos substratos -WC20/C e -WC40/C 

preparados pelo presente método foram discutidos anteriormente. [64,188] Para o 

lote específico usado neste trabalho, os resultados obtidos de XRD, XPS e TEM para 

o suporte WC/C são exibidos na Figura 32.  

 

Figura 32 - (a) difratograma dos suportes WC40/C e WC20/C e para comparação, os 
padrões de XRD de α-WC/C (1, JCPDS 89-2727) também é mostrado. Para 
o suporte α-WC/40C: (b) espectro de XPS na região W4f, (c) imagens de 
TEM de campo claro e (d) de campo escuro. 

 
Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 
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Em acordo com as seções anteriores, as seguintes observações podem ser 

feitas a partir desses resultados: 

(1) o pico largo observado em 2θ = 25° nos perfis de XRD (Figura 32a) 

corresponde ao plano cristalográfico {002} da estrutura hexagonal do carbono, 

enquanto que os demais picos nos difratogramas são atribuídos à estrutura 

cristalina hexagonal do WC (JCPDS 89-2727), do grupo espacial P-6m2, 

designado aqui como -WC20/C e α-WC40/C. [64] Para estes suportes, os 

tamanhos de cristalito das nanopartículas foram determinados usando a 

equação de Scherrer e o pico de reflexão em 2θ = 48°, característico do plano 

{101}, tendo resultando em aproximadamente 10 nm; 

(2) No espectro de XPS (Figura 32b), o dubleto observado em 31,8 eV (W 4f7/2) 

e 34 eV (W 4f5/2) para o suporte α-WC40/C é característico da estrutura WC; 

[64,152] 

(3) Imagens de TEM de campo claro e escuro, obtidas para o WC40/C (Figura 

32c-d), evidencia a presença de nanopartículas esféricas com tamanho médio 

de aproximadamente 20 - 30 nm. Como também foi apontado anteriormente, 

não é possível identificar as nanopartículas de WC daquelas de carbono 

devido à similaridade de contraste nas imagens obtidas para estes 

componentes. [64] 

 

Os padrões de XRD dos compósitos contendo Pt e Pt2Ni são mostrados na 

Figura 33. Para os catalisadores Pt/C e Pt-α-WC/C, os picos em 39,7°, 45,9°, 67,7°, 

81,4 ° são atribuídos aos planos de rede {111}, {200}, {220}, {311} da estrutura 

cristalina cúbica de face centrada da Pt (grupo Fm-3m - JCPDS 4-0802). Para os 

materiais Pt2Ni/C, Pt2Ni-α-WC20/C e Pt2Ni-α-WC40/C, conforme destacado na 

Figura 33b, características relacionadas ao plano de rede Pt {111} deslocam-se para 

valores maiores (2 = 40,5°), indicando uma contração da rede e evidenciando a 

formação de ligas verdadeiras de Pt2Ni.  
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Figura 33 - Padrões de XRD das amostras: (3) Pt/C, (4) Pt-α-WC20/C, (5) Pt-α-
WC40/C, (6) Pt2Ni/C, (7) Pt2Ni-α-WC20/C, (8) Pt2Ni-α-WC40/C. (b) 
Ampliação na região entre 30° e 50 °. Para fins de comparação, os 
padrões de (1) α-WC (JCPDS 89-2727) e (2) Pt (JCPDS 04-0802) também 
são exibidos.  

 

Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

As medições de HR-TEM e EDX-TEM, Figura 34, realizadas para o compósito  

Pt2Ni--WC20/C indica a presença de espaçamentos interplanares de 0,225 nm nas 

nanopartículas PtNi, que é um valor ligeiramente menor que o plano de reflexão da 

Pt(111) pura de aproximadamente 0,230 nm. [190] Imagens de HAADF-TEM 

anteriormente reportadas para o substrato WC30/C contendo Pt evidenciaram uma 

distribuição homogênea de W, Pt e carbono neste tipo de substrato, [64,188] 

confirmando o contato íntimo dos elementos W e Pt. Aqui, nas imagens de HR-TEM 

mostradas na Figura 34b, uma distância interplanar de 0,28 nm característica do WC 

(001) é encontrada (baixo contraste) em uma nanopartícula WC, que está posicionada 

muito próximo a uma nanopartículas de Pt2Ni (alto contraste). [191] 
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Figura 34 - (a) Imagens de TEM e (b-c) de HRTEM do compósito Pt2Ni-WC/C; 
Também são mostrados imagens do (d-e) tratamento realizado no 
programa Micrografia Digital (Gatan versão 3.211374.0/201.6 – licensa 
livre) para a determinação do espaçamento interplanar e (f) os resultados 
da analise elementar EDX-TEM. 

 
Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

Medições EDX foram feitas para avaliar a composição química dos suportes 

e catalisadores, e tais resultados são listados na Tabela 10. Para os suportes α-

WC20/C e α-WC40/C é observado uma concentração de W em relação ao carbono 

de 17 e 35% em massa de metal, ligeiramente inferiores aos valores nominais de 

conteúdo, que são 20 e 40%, respectivamente. Portanto, os dados indicam que uma 

pequena perda do precursor WO3 ocorreu durante o processo de carburação, de 

acordo com o que foi relatado anteriormente (seção 3.1). [64] Para todos os 

compósitos à base de Pt, as concentrações de Pt estão muito próximas do conteúdo 

nominal. Os resultados para Pt-α-WC20/C e Pt-α-WC40/C são bastante semelhantes 

aos obtidos para os mesmos materiais preparados usando uma metodologia diferente 

de preparação. [64] 
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Tabela 10 - Composição química dos suportes e compósitos à base de Pt determinada 
por medidas de EDX em fração massa (% m/m). 

 Determinado por EDX  Conteúdo nominal 

 Pt Ni C W  Pt Ni W C 
α-WC20/C   83,0 ± 0,7 17,0 ± 0,7    20 80 
α-WC40/C   65,1 ± 0,7 34,9 ± 0,5    40 60 

Pt/C 18,5 ± 0,9  81,5 ± 0,9   20   80 
Pt2Ni/C 18,7 ± 1,4 3,4 ± 0,8 77,9 ± 1,7   20 3  77 

          
Pt-α-WC20/C 18,1 ± 1,0  66,3 ± 1,5 15,6 ± 0,8  20  16 64 

Pt2Ni-α-WC20/C 18,4 ± 1,8 3,1 ± 0,4 65,3 ± 0,6 13,2 ± 1,3  20 3 15,4 61,6 
Pt-α-WC40/C 18,5 ± 0,8  47,8 ± 1,1 33,7 ± 0,9  20  32 48 
Pt2Ni-WC40/C 18,6 ± 1,3 3,2 ± 0,2 50,8 ± 0,5 27,4 ± 0,6  20 3 30,8 46,2 

Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

A Figura 35 exibe as micrografias de TEM dos catalisadores sintetizados e 

seus respectivos histogramas de distribuição de tamanho das nanopartículas de Pt e 

das ligas Pt2Ni nos vários suportes investigados. Em todos os casos, as imagens 

mostram que as nanopartículas metálicas obtidas são aproximadamente esféricas e, 

conforme desejado, estão bem distribuídas nos suportes.  

 

Figura 35 - Imagens de TEM dos compósitos à base de Pt e seus respectivos 
histogramas: (a) Pt/C, (b) Pt-α-WC20/C, (c) Pt-α-WC40/C, (d) Pt2Ni/C, (e) 
Pt2Ni-α-WC20/C, e (f) Pt2Ni-α-WC40/C.  

 
Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 
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Como observado anteriormente para catalisadores -WC, o tamanho médio 

de partículas de Pt e Pt2Ni varia 3,3 a 4,6 nm (veja também a Tabela 12). Exceto os 

catalisadores Pt--WC40/C e Pt2Ni--WC40/C, todos os outros catalisadores têm 

nanopartículas de Pt ou Pt2Ni um tamanho médio entre eles de 3,5 ± 0,2 nm, o que 

implica que qualquer diferença na reatividade desses materiais para a RRO deve ser 

exclusivamente relacionada à interação entre Pt e Ni e / ou entre a liga e o suporte, e 

não com as áreas superficiais ativas.  

Os espectros de XPS desconvoluídos dos compósitos Pt-α-WC20/C e Pt2Ni-

α-WC20/C são mostrados na Figura 36. Ao contrário dos resultados obtidos para o 

suporte α-WC40/C (Figura 32), os espectros para os catalisadores contendo Pt na 

região de energia de ligação W 4f (Figuras 36a e 36d) evidenciam a presença de 

óxidos de tungstênio na superfície das nanopartículas de WC. Os resultados também 

revelam que WO3 é a espécie predominante na superfície do WC em ambos os casos, 

que também contém quantidades significativas de WO2. Para o compósito Pt2Ni-α-

WC20/C, além dos picos atribuídos às espécies WO3 e WO2, o espectro de XPS 

também exibe picos característicos de WC (energia de ligação a baixo de 32 eV). 

Conforme observado na seção 3.1, onde um método diferente foi usado para a 

deposição de Pt, os resultados para Pt-α-WC20/C (ou Pt-α-WC40/C) também 

evidenciam aqui que a deposição de Pt promove oxidação da superfície das partículas 

de carbeto de tungstênio. [64] No entanto, no caso dos compósitos de carbetos com 

ligas de Pt2Ni, a superfície das nanopartículas de WC sofre apenas uma oxidação 

parcial, indicando a existência de uma possível interação das partículas bimetálicas 

Pt-Ni com a fase WC, além das espécies WOX.  

As Figuras 36b-c e Figuras 36e-f exibem os espectros de XPS na região de 

energia Pt 4f dos catalisadores Pt/C-Pt-α-WC20/C e Pt2Ni/C-Pt2Ni-α-WC20/C, 

respectivamente. O dubleto em aproximadamente 71,5 e 75 eV é característico da 

região de energia de ligação Pt 4f e os espectros desconvoluídos sugerem a presença 

de três estados de oxidação, Pt4+, Pt2+ e Pt0, como comumente encontrado para 

catalisadores do tipo Pt/C. [64,65,80,164,192,193] As porcentagens relativas destas 

espécies, Tabela 11, indicam que todos os catalisadores contêm cerca de 20% a mais 

de Pt0 comparado ao catalisador comercial Pt/C. Essas diferenças nos estados de 

oxidação da platina, em comparação à Pt/C, foram observadas em vários tipos de 

catalisadores: nanopartículas de ligas à base de Pt suportadas em carbono; 

nanopartículas de Pt suportadas em óxidos metálicos e / ou em carbono. [148–150] 
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Figura 36 - Espectros de XPS desconvoluídos nas regiões de energia de Pt 4f e W 4f 
dos catalisadores sintetizados 
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Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 
Tabela 11 - Valores de energia de ligação (eV) e composição atômica (% massa / 

massa, entre parêntese) para as espécies de Pt (região Pt 4f) e tungstênio 
(W 4f region) sobre a superfície dos suportes e compósitos. 

 Pt PtO PtO2 

Samples Pt0 4f7/2 Pt0 4f5/2 Pt2+ 4f7/2 Pt2+ 4f5/2 Pt4+ 4f7/2 Pt4+ 4f7/2 

Pt/C 71,45 (25) 74,78 (20) 72,42 (23) 75,78 (23) 74,08 (6) 77,50 (5) 

Pt2Ni/C 71,65 (33) 74,97 (34) 72,59 (10) 75,94 (11) 73,66 (6) 77,29 (6) 

Pt-α-WC20/C 71,61 (32) 74,93 (34) 72,61 (14) 75,91 (14) 73,69 (3) 76,81 (6) 

Pt2Ni-α-WC20/C 71,52 (35) 74,89 (33) 72,51 (11) 75,81 (9) 73,65 (6) 76,81 (6) 

       

 WC WO2 WO3 

 W4+ 4f7/2 W4+ 4f5/2 W4+ 4f7/2 W4+ 4f5/2 W6+ 4f7/2 W6+ 4f5/2 

α-WC20/C 31,80 33,92     

Pt-α-WC20/C   35,07 (15) 37,17 (16) 35,89 (36) 38,01 (33) 

Pt2Ni-α-WC20/C 31,80 33,95 35,09 37,19 35,81 37,91 

Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 
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3.3.2 Reação de redução de oxigênio  

 

Figura 37 exibe os voltamogramas cíclicos dos eletrocatalisadores obtidos em 

0,1 mol L-1 de HClO4 saturado com Ar. Os catalisadores Pt2Ni exibem características 

voltamétricas semelhantes aos eletrodos de Pt/C em eletrólito ácido, particularmente 

na região de subpotencial de adsorção / dessorção de hidrogênio (HUPD, 0,05 a 0,4 V 

vs RHE), enquanto que para os compósitos que contem 20% em massa de WC 

observa-se uma grande redução das correntes nesta região. Alguns estudos recentes 

indicam que este decaimento de correntes é devido à presença de espécies de 

tungstato formadas por oxidação química de WC e que são depositadas sobre as 

partículas de Pt, bloqueando parcialmente o processo de HUPD. Esses óxidos de W 

são propensos a sofrer processos de intercalação / desintercalação de hidrogênio, 

que no caso do catalisador com maior teor de WC resulta no aparecimento do pico 

significativo observado entre 0,2 e 0,3 V. [194] Esses processos têm sido 

representados pelas seguintes reações: [195] 

 

𝑊𝑂3 + 𝑥𝑃𝑡 − 𝐻+ → 𝐻𝑥𝑊𝑂3 + 𝑥𝑃𝑡              (Equação 12) 

 

𝐻𝑥𝑊𝑂3 → 𝑊𝑂3 + 𝑥𝐻𝑥 + 𝑥𝑒−              (Equação 13) 

 
Figura 37 - Voltamogramas cíclicos dos catalisadores. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4 

saturado com Ar. V = 50 mV s-1. 
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Como na seção 3.1, esses resultados mostram que o uso da região de HUPD 

para determinar a área de superfície de platina eletroquimicamente ativa (ECSA, em 

cm²) ou a área superficial específica (SSAECSA, em m² g-1
Pt) não é apropriado para 

catalisadores WC/C. Por esta razão, estes parâmetros foram determinados aqui por 

medidas de oxidação de CO (stripping de CO), assumindo uma carga de oxidação de 

CO de 420 μC cm-2 (Figura 38 e Tabela 12). Estes resultados evidenciam menores 

valores de ECSA e SSAECSA para os compósitos derivados de WC/C, em particular, 

para os compósitos Pt-α-WC20/C e Pt-α-WC40/C, para os quais os valores de 

SSAECSA, por exemplo, são 15 e 17 m2 g-1 Pt, respectivamente. Estes valores estão 

em clara divergência com os relatados para os mesmos materiais (39 e 32 m2 g-1 Pt, 

respectivamente), mas preparado usando outra metodologia e investigando em 

eletrólitos de ácido sulfúrico. [64] 

 

Figura 38 - Voltamogramas cíclicos de stripping de CO. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4 
saturado com Ar. V = 10 mV s-1.  
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A Tabela 12 lista os valores da SSA de Pt obtida a partir do tamanho de 

partícula, referida aqui como SSA�̅�𝑉
. Os valores de SSAECSA e SSA𝑑𝑉 foram usados 

para calcular a fração de área de superfície da Pt disponível (f), usando a relação f = 

SSAECSA/SSA𝑑𝑉 (Tabela 12). A partir desses resultados, verifica-se que, enquanto que 

para Pt/C a utilização de Pt é superior a 90%, para os materiais que contêm WC com 

apenas Pt, a utilização é de 20-30% e com Pt2Ni, os valores são cerca de 50%. Essas 

estimativas corroboram com a ideia de que existe um revestimento superficial das 

nanopartículas de Pt por espécies de WC / WOx, formado durante a síntese dos 

compósitos em glicerol pela redução de NaBH4, como também observado para as 

nanopartículas de Pt sintetizadas em WC/C em meio aquoso pelo método do ácido 

fórmico, mas em uma extensão muito menor. [64] No entanto, aqui verifica-se que a 

presença de níquel inibe parcialmente este revestimento para os catalisadores Pt2Ni-

α-WC/C. 

A reatividade dos catalisadores para a RRO contidos no disco (Figura 39a) e 

as correntes de oxidação de H2O2 no anel (Figura 39b) foram determinadas para 

todos catalisadores em solução de HClO4 saturada com O2 a uma velocidade de 1600 

rpm. Todas as curvas exibem as características gerais geralmente observadas para a 

RRO em catalisadores de Pt dispersos. [57-59] O início da reação ocorre em cerca de 

1,0 V, e o controle misto (cinético + difusional) é aparente em potenciais entre 0,6 e 

0,9 V; isto é seguido pela região de corrente limite difusional que aparece abaixo de 

0,6 V. [57,60] Por outro lado, os perfis de corrente do anel evidenciam claramente 

formação de H2O2 como intermediário da RRO, que é ligeiramente maior para os 

compósitos à base de carbeto de tungstênio. Isto está de acordo com as correntes 

limites um tanto menores, observadas para os compósitos contendo carbeto de 

tungstênio na Figura 39a. 

Resultados das Figura 39a-b foram utilizados para determinar o porcentual 

de H2O2 produzido (% H2O2) e o número total de elétrons (𝑛) envolvidos na RRO em 

função do potencial do eletrodo, considerando as seguintes vias de reações: 

 

𝑂2 + 2𝑥𝐻+ + 2𝑥𝑒− ⇌ 𝑥𝐻2𝑂2         (Equação 14) 

 

(1 − 𝑥)𝑂2 + 4(1 − 𝑥)𝐻+ + 4(1 − 𝑥)𝑒− ⇌ 2(1 − 𝑥)𝐻2𝑂      (Equação 15) 
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onde % 𝐻2𝑂2 = 100𝑥 e 𝑛 = (4 − 2𝑥). Estes cálculos foram feitos usando equações 

bem conhecidas dadas por: 

 

% 𝐻2𝑂2 = 100 (
2𝑖𝑅

𝑁

|𝑖𝑙𝑖𝑚|+(
𝑖𝑅
𝑁

)
)           Equação 16) 

 

𝑛 =
|4𝑖𝑙𝑖𝑚 |

|𝑖𝑙𝑖𝑚|+ 
𝑖𝑅
𝑁

           (Equação 17) 

 

onde, 𝑖𝑙𝑖𝑚, 𝑖𝑅 são a correntes no disco e no anel, respectivamente, e 𝑁 a eficiência de 

coleta do anel (N = 0,36). [82] 

 
Figura 39 - Curvas de polarização para a RRO dos catalisadores sintetizados: (a) 

corrente do anel, (b) corrente do disco, (c) formação de peróxido, (d) 
número de transferência de elétrons. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4 
saturado O2. V = 10 mV s-1. Potencial do anelPt = 1,3 vs. RHE. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

Valores de % H2O2 e “𝑛” são mostrados nas Figuras 39c-d. Estes resultados 

indicam que, particularmente para potenciais acima de 0,3 V vs. RHE, as vias 

predominantes da RRO envolvem quase 𝑛 ≅ 4 elétrons por molécula de oxigênio, 

sendo a produção de H2O2 menor que 4%, ou seja, x~0, o que concorda com muitos 

trabalhos publicados anteriormente para esta reação sobre catalisadores de Pt em 

meio ácido. [41,82] Conforme mencionado acima, valores um pouco maiores de % 

H2O2 (ou equivalentemente menor n) são observados para os materiais contendo WC. 
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Observações similares à respeito do número de elétrons são feitas a partir dos dados 

gráficos de Koutecký-Levich, como mostrado na Figura 40, demonstrando a 

consistência dos resultados. A alta cobertura da superfície de Pt por espécies de WOx 

certamente desempenha um papel na redução dos valores de n para os catalisadores 

que contêm WC, fato que é diminuído quando a deposição de Pt é feita usando ácido 

fórmico em vez de boro-hidreto de sódio como agente redutor, como observado nas 

seções 3.1. 

 

Figura 40 - Curvas de polarização da RRO e gráficos de Kouteckú-Levich para os 
catalisadores Pt- e Pt2NI-WC/C. Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4. V= 10 mVs-
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Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 
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Uma vez que a carga de Pt é a mesma para todos os catalisadores, a 

densidade de corrente em 0,9 V, i0,9V (μA cm-2
GEO), pode ser usada para comparar a 

atividade mássica da Pt inicial nos materiais, Tabela 12. Aqui, observa-se que os 

catalisadores Pt2Ni/C apresenta cerca de 1,2 vezes maior atividade mássica, 

enquanto que os compósitos Pt (somente) contendo WC exibem 3,3 a 3,8 menor 

atividade mássica em comparação ao catalisador Pt/C. No caso do catalisador Pt2Ni-

α-WC/C, a atividade mássica aumenta em comparação ao Pt-WC, porém ainda é 

inferior à dos catalisadores Pt/C e Pt2Ni/C. O efeito negativo WC sobre a atividade 

mássica para a RRO dos catalisadores de Pt ou Pt2Ni suportados em carbeto pode 

estar associado a um bloqueio parcial da área ativa de Pt por espécies WOx, conforme 

observado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Parâmetros e performance da RRO dos catalisadores sintetizados: 

tamanho de cristalito (dXRD), número médio de diâmetro (d̅N), número 

médio de superfície (d̅S), número médio de volume (d̅V), coeficientes de 
Tafel (b1 e b2), área superficial específica (SSA), área eletroquimicamente 
ativa da Pt (ECSA), corrente cinética e atividade específica em 0,9 V antes 
e após o teste de degradação acelerada.   

Parâmetros Pt/C Pt2Ni/C Pt-α 
WC20/C  

Pt2Ni-α-
WC20/C 

Pt-α-
WC40/C 

Pt2Ni-α-
WC40/C 

𝐝𝐗𝐑𝐃 (nm) 3,5 ± 1,0 3,2 ± 1,5 4,9 ± 0,8 3,9 ± 1,0 3,5 ± 1,0 3,3 ± 0,9 

�̅�𝐍 = 𝐝𝐠𝐚𝐮𝐬𝐬 (nm) 3,3 3,7 3,5 3,4 4,6 4,1 

�̅�𝐒 (nm) 3,5 3,9 3,6 3,8 5,0 4,4 

�̅�𝐕 (nm) 3,6 4,0 3,8 4,0 5,3 4,5 

       
b1 (mV dec-1) 59 68 59 60 64 63 
b2 (mV dec-1) 122 121 123 123 125 118 
       
ECSA (cm²) 2,16 1,81 0,45 0,98 0,50 0,85 
SSAECSA (m² g-1

Pt) 74 62 15 33 17 29 
SA0,9V (µA cm-2

ECSA) 192 277 278 349 219 215 
𝐒𝐒𝐀�̅�𝐕

 (m² gmetal
-1) 79 69 75 70 53 55 

i0,9V (µA cm-2
GEO) 2126 2558 628 1745 559 932 

       
ECSA (cm²) aged 1,56  0,29 0,49   
SA0,9V (µA cm-2

ECSA) 
aged 

102  252 119   

i0,9V (µA cm-2
GEO) aged 812  373 298   

       
f (%)[a] 94 90 20 53 32 48 

Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

Os parâmetros característicos relacionados ao mecanismo da RRO nos vários 

catalisadores foram analisados utilizando o diagrama de Tafel obtidos de acordo com 
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a Equação 8, [158] que descreve o sobrepotencial em função das densidades de 

corrente corrigidas do transporte de massa ([𝑖𝑑 ∗ 𝑖]/[𝑖𝑑 − 𝑖]). [196] Estes resultados 

são exibidos na Figura 41 para densidades de corrente corrigidas pelo transporte de 

massa e normalizadas pela ECSA da Pt. 

 

Figura 41 - Diagrama de Tafel dos catalisadores obtidos em 0,1 mol L-1 de HClO4 
saturado com O2. V = 10 mVs-1. 

-5,0 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

 Pt/C Etek

 Pt
2
Ni/C

 Pt--WC20/C

 Pt
2
Ni--WC20/C

 Pt--WC40/C

 Pt
2
Ni--WC40/C

120 mV dec
-1

E
 /
 V

R
H

E

Log [(i
d
*i)/(i

d
-i) mA cm

-2

ECSA
] 

60 mV dec
-1

 
Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 
Conforme comumente observado para catalisadores à base de Pt (ver seções 

anteriores), os diagramas de Tafel mostram duas regiões lineares que se aproximam 

de 60 e 120 mV dec-1 para densidades de corrente baixa (b1) e altas (b2), 

respectivamente (Figura 41, Tabela 12). Como bem conhecido, a inclinação de 60 

mV dec-1 é característica da RRO que ocorre em superfícies metálicas de Pt, 

amplamente cobertas por óxidos, cujo processo é descrito pela isoterma de Temkin. 

Em contraste, a inclinação de 120 mV dec-1 indica que a RRO ocorre sobre a superfície 

de Pt com baixa cobertura de óxidos hidratados. Os resultados sugerem que o 

mecanismo de RRO em tais compósitos de Pt é consistente com o normalmente aceito 

para catalisadores baseados em Pt, ou seja: [197] 

 

𝑃𝑡 + 𝑂2 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝑃𝑡𝑂2𝐻              (Equação 18) 

𝑃𝑡𝑂2𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡𝑂              (Equação 19) 

𝑃𝑡𝑂 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝑃𝑡𝑂𝐻               (Equação 20) 

𝑃𝑡𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡              (Equação 21) 
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O desempenho da RRO e os parâmetros cinéticos calculados para os 

catalisadores modificados com Pt são apresentados na Tabela 12, onde os valores 

da atividade específica (SA, densidade de corrente normalizada em termos de ECSA) 

para a RRO obtido em 0,9 V vs. RHE estão também incluídos. Estes resultados, 

juntamente com os da Figura 41, indicam que os catalisadores podem ser alinhados 

com a seguinte sequência em relação à SA para a RRO: Pt/C < Pt2Ni-α-WC40/C ≅ 

Pt-α-WC40/C < Pt2Ni/C ≅ Pt-α-WC20/C < Pt2Ni-α-WC20/C. É notável que a atividade 

específica para a RRO de Pt2Ni-WC20/C seja aproximadamente 1,8 vezes maior que 

a do padrão de Pt/C.  

Estes resultados também evidenciam que a adição de Ni em Pt/C melhora 

claramente a SA da Pt. Um efeito similar foi introduzido utilizando o substrato α-WC20, 

e isso é valido para as nanopartículas de Pt e Pt2Ni. No entanto, o aumento da 

concentração de α-WC até 40% de W para α-WC40/C reduz a atividade específica 

destes catalisadores (Pt- e Pt2Ni-α-WC40/C). Este mesmo efeito foi observado 

anteriormente (ver seção 3.1.2) para NPs de Pt sintetizadas pelo método do ácido 

fórmico, porém em eletrólito de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1  

A melhora da SA da RRO em eletrocatalisadores à base de Pt devido à adição 

de Ni já foi observada anteriormente e tem sido atribuída a um deslocamento do centro 

da banda d da platina que, consequentemente, enfraquece a adsorção de 

intermediários e aumenta a taxa de redução de oxigênio. [193,196] Por outro lado, o 

aprimoramento na SA de Pt, introduzido pelo substrato α-WC40/C, pode ser atribuído 

a um efeito eletrônico sinérgico, resultante das interações de Pt com as camadas WOx 

que cobrem as partículas de WC. Isso também foi observado na seção 3.1.1 conforme 

indicado por medidas de XAS in situ para um catalisador Pt--WC30/C, embora o 

efeito seja menor para Pt--WC20/C e Pt--WC20/C, seção 3.1. [64] O maior 

recobrimento da superfície da Pt com WOx aqui observada, pode explicar a interação 

eletrônica aparente mais forte entre Pt e as camadas WOx. A combinação do Ni e do 

WC parece proporcionar um efeito aditivo interessante na atividade específica da Pt. 

 

3.3.3 Teste de estabilidade dos catalisadores Pt/C, Pt-WC/C e Pt2Ni-WC/C. 

 

Devido à exigência de funcionamento a longo prazo das células a 

combustível, novos catalisadores em desenvolvimento precisam ser avaliados 
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também quando a sua estabilidade. Neste trabalho, a estabilidade e a atividade dos 

catalisadores Pt-α-WC/C e Pt2Ni-α-WC20/C foram investigadas por um protocolo de 

ciclagem e os resultados foram comparados aos do catalisador padrão Pt/C. Os 

detalhes destes protocolos são descritos na seção 2.4. Os resultados obtidos neste 

estudo estão resumidos na Figura 42, que mostra os voltamogramas cíclicos 

registrados ao longo das ciclagens de potencial, bem como os resultados das ECSAs 

e das curvas de polarização da RRO, antes e depois dos 12.000 ciclos. Na Tabela 12 

são listados os valores da SA em 0,9 V dos catalisadores envelhecidos.   

Os resultados da Figura 42a evidenciam um aumento das correntes na região 

de HUPD ao longo dos primeiros 500 ciclos, indicando a ocorrência de uma limpeza da 

superfície da Pt, como observado anteriormente, [188] Para os dois catalisadores 

derivados de carbetos de tungstênio (Figuras 42b-c), os resultados mostram um 

aumento das densidades de corrente entre 0,15 e 0,4 V ao longo dos primeiros 1.000 

ciclos que, é certamente, causado pela formação progressiva de camadas de WOx. 

Após os mil primeiros ciclos há uma diminuição gradual das correntes nesta região, 

que deve estar relacionada a uma diminuição da formação de espécies WOx e, 

também, possivelmente a uma dissolução das fases metálicas Pt/Ni no caso dos 

catalisadores Pt2Ni-α-WC20/C. Essa tendência é observada nos resultados exibidos 

Tabela 11 e na Figura 43, obtidos para as três amostras antes e após os 12.000 

ciclos.  

Conforme apresentado na Figura 42e, observa-se que o catalisador Pt/C 

perdeu cerca de 47% de sua atividade específica para RRO após 12.000 ciclos, 

enquanto que os catalisadores Pt-α-WC20/C e Pt2Ni-α-WC20/C perderam 9% e 66%, 

respectivamente. A maior degradação do catalisador Pt2Ni-α-WC20/C é causando 

principalmente pela eliminação do efeito positivos de Ni sobre Pt na eletrocatálise da 

RRO. Apesar do eletrodo Pt/C apresentar maior SA após 12.000 ciclos (Figura 42e), 

o catalisador Pt-α-WC20/C é mais estável em relação à sua atividade específica para 

a RRO, indicando que as interações benéficas de Pt e das fases WC/WOx, são 

mantidas após o teste de degradação acelerada, semelhante a resultados 

previamente publicados [188]. 
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Figura 42 - Voltamogramas cíclicos obtidos durante o teste de degradação acelerada 

em 0,1 mol L-1 de HClO4 saturado com Ar para os catalisadores (a) Pt/C, 
(b) Pt-α-WC20/C e (c) Pt2Ni-α-WC20/C. Velocidade de varredura 50 mVs-

1. (d) Curvas de polarização dos catalisadores novos e envelhecidos com 
eletrólito saturado de O2 a 10 mVs-1 (ω = 1600 rpm); (e) valores de ECSA 
relativa e da atividade específica antes e após os testes em porcentagem 
antes e após os testes de envelhecimento, normalizados / determinado por 
stripping de CO. 

 

Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 

 

Figura 43 - Voltamogramas cíclicos obtidos durante o teste de degradação acelerada 
Eletrólito: 0,1 mol L-1 de HClO4 saturado com Ar. V = 50 mV s-1. 
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Fonte: BOTT-NETO et al. ChemElectroChem, v. 5, p. 1364, 2018. [189] 
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3.3.4 Conclusões Parciais 

 

Todos os compósitos apresentam alta atividade específica para a reação de 

redução de oxigênio, sendo o catalisador Pt2Ni-WC20/C cerca de 1,8 vezes mais ativo 

que o catalisador comercial Pt/C. Este aprimoramento na atividade específica é devido 

a uma interação favorável entre os elementos Pt-Ni na liga Pt2Ni e entre Pt e o suporte 

α-WC20/C. Os testes de estabilidade mostram que, apesar do eletrodo Pt/C ser o mais 

ativo após 12.000 ciclos, o catalisador Pt-α-WC20/C é mais estável em relação à sua 

atividade específica da RRO inicial, indicando que as interações benéficas das fases 

remanescente de Pt e WC / WOx são mantidas depois do teste de degradação 

acelerada.  
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4 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Neste trabalho, a reatividade e a estabilidade de eletrocatalisadores à base 

de nanopartículas de platina ancoradas em carbetos de metais de transição/carbono 

foi investigada para a reação de redução de oxigênio em meio ácido. Foram 

preparados suportes de carbeto de tungstênio e de molibdênio com estruturas cúbicas 

e hexagonais, obtidos por métodos de decomposição térmica e carburação, 

respectivamente. As análises de XRD e TEM mostram que os carbetos com estrutura 

cúbicas (β-WC1-xC/C e δ-MoC/C) apresentam tamanho médio de partícula < 2 nm, 

enquanto que os carbetos hexagonais, de tungstênio (α-WC/C) e molibdênio (δ-MoC), 

possuem tamanho médio de aproximadamente 10 e 40 nm, respectivamente.  

As medidas de voltametria cíclica e as curvas de polarização da RRO revelam 

diferença de reatividade entre tais fases. No geral, todos os catalisadores de Pt 

suportados em carbetos com estrutura cúbica são mais ativos para a RRO em meio 

ácido. Dentre os catalisadores com maior atividade específica, o Pt-β-WC1-x40/C e o 

Pt-δ-MoC40/C são 3,6 e 2,5 vezes mais ativos em comparação ao catalisador Pt/C, 

respectivamente; sendo o primeiro em eletrólito H2SO4 e o segundo em HClO4. A 

concentração de carbeto na matriz de carbono também influenciou significativamente 

os valores de SA, na seguinte sequência: (i) Pt-β-WC1-x40/C > Pt-β-WC1-x30/C > Pt-β-

WC1-x20/C  todos os Pt-α-WC/C  Pt/C em H2SO4; (ii) Pt-δ-MoC/C > Pt-α-Mo2C/C > 

Pt/C em HClO4; e (iii) Pt2Ni-α-WC20/C > Pt-α-WC20/C ≅ Pt2Ni/C > Pt-α-WC40/C ≅ 

Pt2Ni-α-WC40/C > Pt/C em HClO4. A maior atividade dos eletrocatalisadores 

suportados em carbetos cúbicos foram relacionadas a uma menor adsorção de 

espécies contendo oxigênio sobre os catalisadores de platina modificados. No caso 

dos materiais baseados em Pt-β-WC1-x/C, analises de XANES in situ mostraram um 

pequeno aumento na ocupação da banda 5d da Pt, o que levaria a uma interação Pt-

OHx mais fraca, aumentando a cinética da RRO como observado. Além disso, os 

resultados de XPS mostram que durante a deposição de platina sobre os carbetos, 

quer pelo método do ácido fórmico ou pelo método do boroidredo de sódio, o carbeto 

sofre uma oxidação superficial.  

Portanto, as melhoras da atividade específica estão relacionadas a um efeito 

sinérgico entre Pt e espécies do tipo WOx ou MoOx; exceto para os catalisadores de 

ligas P2Ni, onde os resultados de XPS indicaram a presença de WC na superfície do 

catalisador. Os testes de estabilidade mostram que apesar do Pt/C ser mais ativo após 
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12.000 ciclos, o catalisador Pt-α-WC20/C é o mais estável em relação a sua atividade 

específica, indicando que as interações benéficas das fases remanescente de Pt e 

WC/WOx são mantidas após o teste de durabilidade.  
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