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RESUMO 

 

O envelhecimento dos eletrocatalisadores utilizados em cátodos de células a combustível de 

eletrólito polimérico (PEMFCs) é um dos principais fatores que restringem sua aplicação 

como conversores de energia em larga escala. Esse trabalho visa contribuir para o 

aprimoramento da estabilidade de nanopartículas de platina (NPs de Pt) por meio da 

modificação do suporte catalítico aos quais encontram-se impregnadas. Desse modo, foram 

realizadas sínteses de suportes catalíticos baseados em óxidos de molibdênio (MoO3 e MoO2) 

ancorados em carbono Vulcan® XC72-R, sendo os materiais produzidos caracterizados física, 

estrutural e eletroquimicamente antes e após a impregnação de NPs de Pt. Para investigar a 

estabilidade dos eletrocatalisadores, foi realizado um teste de degradação eletroquímico 

acelerado, o qual consistiu em aplicar os ciclos de potenciais entre 0,6 e 1,0 V vs. ERH por 

curto período de tempo. Os resultados mostraram que os métodos de síntese utilizados foram 

satisfatórios, levando a formação dos catalisadores com as proporções bem próximas das 

requeridas. O catalisador Pt/MoO3-C apresentou a maior atividade específica frente a reação 

de redução de oxigênio (RRO), atribuída a efeitos sinérgicos metal/suporte. Quando 

investigada a estabilidade dos materiais frente ao teste de degradação eletroquímico 

acelerado, observou-se que, a princípio, nenhum dos óxidos de molibdênio diminui a extensão 

da degradação da platina. Analisando-se as atividades específicas frente à RRO para cada 

catalisador antes e após o envelhecimento eletroquímico, foi observado que Pt/MoO2-C 

apresentou-se como o material mais estável dentre os demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ABSTRACT 

 

The aging of Pt based electrocatalysts used in the polymer electrolyte fuel cell (PEMFC) 

cathodes is one of the main issues that restrict its wide application as energy converters. This 

work aims to contribute to the improvement of the stability of platinum nanoparticles (Pt NPs) 

by modification of the catalyst support at which they are impregnated. Thus, syntheses of 

catalyst supports based on molybdenum oxide (MoO3 and MoO2) anchored on Vulcan® 

XC72-R carbon were carried out and the produced materials were characterized physically, 

structurally and electrochemically prior and after impregnation of the Pt NPs. To investigate 

their stability, an electrochemical accelerated degradation test was performed, which 

consisted of applying a large number of short duration potential cycling steps between 0.6 and 

1.0 V vs. RHE. The results showed that the synthetic methods used here were satisfactory, 

leading to the formation of catalysts with compositions near to those expected. The Pt/MoO3-

C catalyst showed the highest specific activity toward the oxygen reduction reaction (ORR), 

and this was attributed to metal/support synergistic effects. When the stability against 

electrochemical accelerated degradation test of the materials was investigated, it was observed 

that, in principle, none of the molybdenum oxides really decreases the extent of platinum 

degradation. However, comparing the specific activities towards the ORR for each catalyst, 

before and after electrochemical aging, it is concluded that Pt/MoO2-C is the most stable 

material among all others. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Células a combustível 

As células a combustível foram inventadas no meio do séc. XIX por Sir Willian 

Grove. Entretanto, Christian Friedrich Schönbein, um professor da Universidade de Basle no 

período de 1829 a 1868, foi o descobridor do princípio de funcionamento de uma célula a 

combustível como um sistema de conversão de energia química em elétrica. Eles mantinham-

se constantemente em contato trocando informações sobre o tema [1]; enquanto Schönbein 

focava-se mais na parte fundamental da descoberta, Grove era o engenheiro. Em 1842, em 

uma apresentação privada para Michael Faraday, John Peter Gassiot e Edward William 

Brayley, seu editor científico, Willian Grove fez sua primeira demonstração de uma célula a 

combustível [2]. Até meados do séc. XX, o desenvolvimento das células a combustível 

manteve-se estagnado devido a grande abundância de fontes de energia primárias e seu baixo 

custo. Atualmente um dos principais fatores que influenciam o aprimoramento das células a 

combustível é a preocupação com as consequências para o meio ambiente causadas pelo uso 

de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade e para propulsão de veículos. 

Ademais, com a crise do petróleo, os países, altamente dependentes deste, viram-se forçados a 

encontrar dispositivos alternativos para produção de energia elétrica [1]. 

Atualmente, as células a combustível estão se estabelecendo como uma melhor opção 

tecnológica comparada com as máquinas convencionais de combustão interna ou baterias. 

Como tal, remessas de sistemas de células a combustível continuaram a crescer em 2012, 

tendo seu número praticamente dobrado comparado ao ano anterior, chegando a um total de 

45.700 unidades (Figura 1). Considerando as principais aplicações de uma célula a 

combustível, as destinadas a aplicações estacionárias e em transportes foram as responsáveis 

pelo crescimento de megawatts distribuídos ao redor do mundo, chegando a 166,7 MW 

(Figura 1). Em pesquisa realizada pela Fuel Cell Today em meados de 2013, considerando a 

constância da demanda de células a combustível até o primeiro semestre de 2013, foi 

estimado que até final de 2013 ocorreria um crescimento de cerca de 46% neste setor da 

indústria, que chegaria a aproximadamente 67.000 unidades, equivalente a valores de potência 

excedendo 215 MW (Figura 1) [3]. 
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Figura 1 – Dados sobre a produção de células a combustível destinadas a portáteis, estacionárias e 
transportes. 

 
Fonte: Figura adaptada de CARTER, D.; WING, J. Fuel Cell Today, 2013 [3]. 

 

As células a combustível são classificadas de acordo com o tipo de eletrólito utilizado, 

que determina a temperatura de operação. Basicamente elas são compostas por um cátodo e 

um ânodo separados por um dado eletrólito e ligados através de um circuito externo. Os 

principais tipos de células a combustível estão sintetizados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Principais tipos de células a combustível produzidas e em constante desenvolvimento 
tecnológico. 

 

 
Fonte: Figura adaptada de CARRETTE, L. Fuel Cells, v. 1, 2001 [2]. 
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As células a combustível alcalinas (AFC, Alkaline Fuel Cell) é um dos tipos mais 

antigos de células a combustível. A AFC foi desenvolvida primeiramente para missões 

Apollo, e uma versão otimizada desta continua a ser aplicada como fonte de energia elétrica 

para missões espaciais [4]. O eletrólito destas células é o hidróxido de potássio (KOH), e as 

principais reações que ocorrem na célula são as que seguem: 

 

Ânodo: 

H2 + 2OH-  2H2O + 2e-        (1.1) 

 

Cátodo: 

O2 + H2O + 2e-  HO2
- + OH-        (1.2) 

 

HO2
- + H2O + 2e-  3OH-         (1.3) 

 

Ou: O2 + 2H2O + 4e-  4OH-        (1.4) 

 

As AFCs tem a vantagem de gerar potenciais de células mais elevados em relação às 

células que utilizam eletrólito ácido, pois a cinética da reação de oxidação de redução de 

oxigênio é mais facilitada em KOH. Metais nobres são bastante ativos para ambos os 

eletrodos das AFCs. O eletrólito alcalino também permite que sejam utilizados eletrodos 

baseados em catalisadores de metais não nobres, tais como níquel de Raney para o ânodo [5], 

e óxidos do tipo espinel e prata em conjunto com ftalocianinas de ferro e outras porfirinas 

para o eletrodo de oxigênio/ar (cátodo). Uma desvantagem das AFCs é a necessidade de se 

utilizar gases com elevada pureza para uma operação satisfatória. Essa é considerada a 

principal restrição na maioria das aplicações [2]. A AFC é susceptível a contaminação por 

CO2 no eletrólito (obstrução dos poros) quando o hidrogênio obtido por reforma e o ar são 

utilizado no ânodo ou no cátodo, respectivamente, ou pela corrosão do suporte catalítico de 

carbono, pois ocorre a formação de carbonatos segundo a seguinte reação: 

 

CO2 + 2OH-  (CO3)
2- + H2O        (1.5) 

 

Catalisadores baseados em Pt e Ni também podem ser envenenados por impurezas, sulfeto e 

CO, contidas na matéria-prima (‘feedstock’). 
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As células a combustível de ácido fosfórico (PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell) são 

destinadas à aplicações estacionárias, ou seja, são células desenvolvidas para fornecer energia 

para um local fixo. Plantas de energia estacionárias estão sendo instaladas pelo mundo todo 

com produção de energia variando de 5-200 kW, suprindo cidades, mercados e hospitais com 

eletricidade, calor e água quente [6]. As reações eletródicas de uma PAFC são: 

 

Ânodo: 

H2  2H+ + 2e-          (1.6) 

 

Cátodo: 

O2 + 4H2 + 4e-  2H2O         (1.7) 

 

Reação Global: 2H2 + O2  2H2O       (1.8) 

 

As vantagens das PAFCs é a sua arquitetura simples, a estabilidade térmica, química e 

eletroquímica, e a baixa volatilidade do ácido fosfórico na faixa de temperatura de 150-200 

ºC. Uma das principais desvantagens está no fato dos cátodos das PAFCs possuírem cinética 

muito lenta para a redução de oxigênio. Devido a este fato, catalisadores com alta carga de Pt 

são necessários para a promoção da redução de oxigênio nos cátodos. Outra desvantagem é a 

restrição de temperatura de operação dessas células: abaixo de 150ºC, a condutividade do 

eletrólito é reduzida e acima de 220 ºC, o ácido fosfórico é muito volátil e sua decomposição 

é facilitada [2,4]. 

As células a combustível de carbonato fundido (MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell) 

começaram a ser desenvolvidas aproximadamente na metade do séc. XX para aplicações em 

armazenamento de energia. A temperatura de operação de uma MCFC típica é de 

aproximadamente 650ºC, o que possibilita a reforma interna do combustível e que o calor 

gerado possa ser aproveitado em combinação com uma turbina, para gerar mais eletricidade, 

além daquela fornecida pela MCFC [2]. Outra consequência do uso da elevada temperatura é 

o aumento da cinética da redução de oxigênio, que possibilita o não uso de metais nobres no 

cátodo. Os sistemas de células a combustível de carbonato fundido combinados com turbinas 

possuem eficiências elétricas da ordem de 50-70%. O desempenho das MCFCs propriamente 

ditas é limitado pela resistividade do eletrólito e pelas perdas durante a polarização do 

eletrodo. Os carbonatos fundidos geralmente utilizados como eletrólito são carbonatos de LiK 

ou LiNa, sendo estes estabilizados em uma matriz de LiAlO2 suportada com fibras de alumina 
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(Al2O3). As reações anódicas e catódicas quando se utiliza gás metano (CH4) como 

combustível são: 

 

Ânodo: 

CH4 + 2H2O  CO2 + 4H2 ou    ‘    (1.9) 

 

CH4 + H2O  CO + 3H2         (1.10) 

 

CO + H2O  CO2 + H2         (1.11) 

 

H2 + CO3
2-  CO2 + H2O + 2e- (reação principal) ou     (1.12) 

 

CO + CO3
2-  2CO2 (reação em menor extensão)      (1.13) 

 

Cátodo: 

O2 + 2CO2 + 4e-  2CO3
2-         (1.14) 

 

As células a combustível de óxido sólido (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) são 

compostas por um sistema de duas fases gás-sólido de modo que problemas com controle de 

água, encharcamento das camadas catalíticas e baixa cinética de redução de oxigênio são 

evitados. Por outro lado, por operarem em temperaturas entre 800-1000 ºC, há muita 

dificuldade em encontrar materiais que possuam estabilidade térmica para operação. Assim 

como nas MCFCs, a reforma interna dos combustíveis é possibilitada sobre o catalisador 

anódico, sendo possível, quando combinadas com outros sistemas de geração de energia (e.g., 

turbinas de gás), gerar uma eficiência elétrica global de até 70%. As SOFCs podem operar 

com praticamente qualquer combustível de hidrocarboneto ou hidrogênio, não existindo a 

necessidade de utilizar metais nobres nos eletrodos. O ânodo consiste de um material 

composto por catalisador de Ni ou Co contido em zircônia estabilizada por ítria, e no cátodo 

utiliza-se LaSrMnO3. O eletrólito também é composto por zircônia estabilizada por ítria. As 

principais reações que ocorrem neste tipo de célula são: 

 

Ânodo: 

H2 + O2-  H2O + 2e- ou         (1.15) 
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CO + O2-  CO2 +2e- ou         (1.16) 

 

CH4 + 4O2-  2H2O + CO2 + 8e-        (1.17) 

 

Cátodo: 

O2 + 4e-  2O2-          (1.18) 

 

As células a combustível de membrana de troca protônica (PEMFC, Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell) continuam a ser o tipo de célula mais estudado no mundo e isto pode 

ser atribuído à possibilidade de um vasto campo de aplicação: portáteis, estacionárias e para o 

transporte. Diferente dos outros tipos de células, as PEMFCs podem ser usadas tanto para 

pequenas quanto para grandes escalas. Analisando a Figura 3(a) pode-se notar que, em termos 

de megawatts, a distribuição das células colocadas em uso é praticamente equivalente entre 

PEMFCs, MCFCs e SOFCs. Entretanto, as contribuições, em megawatts, dos dois últimos 

tipos de células devem-se graças às suas aplicações no setor estacionário destinado a 

implantações em larga-escala de potência. Ou seja, apesar da equivalência desses tipos de 

células em termos de megawatts, quando investigamos a distribuição dos tipos de células em 

termos das quantidades de unidades, as PEMFCs disparam em relação às demais, 

representando 88% do total de células produzidas no ano de 2012 (Figura 3 (b)). Pesquisa 

realizada pela Fuel Cell Today em meados de 2013 mostrou que esta tendência continuaria até 

o final do ano de 2013 [3]. 
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Figura 3 – Distribuição dos tipos de células a combustível em termos de (a) megawatts, e (b) de 
unidades produzidas. 

 

 
Fonte: Figura adaptada de CARTER, D.; WING, J. Fuel Cell Today, 2013 [3]. 
 

 

As PEMFCs operam em temperaturas relativamente baixas, entre 85-105ºC, onde o 

gás hidrogênio (H2) é oxidado no ânodo e o oxigênio (O2) contido no ar é reduzido no cátodo, 

gerando como produto químico final água (H2O). Vale ressaltar que há outras classes das 

células a combustível de membrana de troca protônica, por exemplo: as células a combustível 

de metanol direto (DMFC, Direct Methanol Fuel Cell) operam com metanol como 

combustível [7–12]. O desenvolvimento de células a combustível para aplicação em veículos 

de pequeno porte tem focalizado nas células a combustível de membrana de troca protônica 

devido a elas operarem em temperaturas relativamente baixas e possuírem curto tempo de 

iniciação e resposta de transiente comparada aos outros tipos de células a combustível que 

operam a elevadas temperaturas (200 ºC a 1000 ºC). 

O esquema de uma célula a combustível PEMFC encontra-se na Figura 4. 

Simplificadamente, os processos que ocorrem durante o funcionamento são: (i) o gás 

hidrogênio e o ar são bombeados para os canais de fluxo anódico e catódico, respectivamente; 

(ii) o H2 e o ar permeiam através das respectivas camadas de difusão de gás (CDG) e a 

camada micro-porosa (CMP), onde são difundidos para as correspondentes camadas 

eletrocatalíticas; (iii) o H2 é continuamente oxidado na camada eletrocatalítica anódica 
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gerando prótons e elétrons; (iv) os prótons migram através de uma membrana de troca 

protônica (também conhecida como membrana de eletrólito polimérico, tendo como exemplo 

o NAFION®, E. I. DuPont de Nemours and Company); (v) os elétrons gerados na oxidação do 

H2 são conduzidos para o cátodo por meio de um circuito externo; (vi) o O2 contido no ar é 

reduzido através da reação com os prótons e os elétrons, provenientes da oxidação do 

hidrogênio, na camada eletrocatalítica catódica, gerando água e calor como produtos finais. 

As moléculas de água produzidas são transportadas para fora da camada eletrocatalítica 

catódica através da CDG/CMP catódica, sendo eventualmente removidas do canal de fluxo 

catódico para fora da célula. As camadas eletrocatalíticas catódica e anódica, e a membrana 

trocadora de prótons formam o chamado conjunto membrana-eletrodo (MEA, Membrane 

Electrode Assembly). O conjunto membrana-eletrodo necessita de umidade para garantir que 

os processos descritos acima sejam cumpridos. Como exposto na Figura 4, a membrana de 

troca protônica permite o intercâmbio de água entre os eletrodos, mantendo-se 

constantemente úmida [13,14]. 

 

Figura 4 – Secção transversal de uma célula a combustível de membrana de troca protônica (PEMFC) 
operando com H2/O2. 

 

 

 

As principais reações que ocorrem nas PEMFCs são idênticas àquelas mencionadas para as 

PAFCs (reações 1.6 a 1.8). 
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1.2 Reação de Redução de Oxigênio (RRO) 

Uma grande parcela dos fatores que limitam a aplicação de células a combustível em 

larga-escala está diretamente relacionada com a reação de redução de oxigênio (RRO), devido 

ao seu mecanismo complexo e cinética lenta, comparada a outras reações eletródicas como a 

reação de oxidação de hidrogênio. Trata-se de uma reação multieletrônica que pode envolver 

diversos passos e intermediários reacionais, tornando a elucidação do mecanismo desta reação 

um enorme desafio. Décadas de estudos direcionados à busca de mecanismos reacionais que 

mostrem como a RRO é desencadeada nas superfícies metálicas tem sido efetuados, 

especialmente em superfícies de eletrodos compostas por platina metálica (‘Pt-bulk’), 

nanopartículas de platina dispersas em substratos (carbono, por exemplo) e monocristais de 

platina de baixo índice, já que dos materiais existentes, o metal platina é o mais estável nas 

condições experimentais expostas ao eletrodo. Como resultados, diferentes rotas reacionais 

têm sido propostas, porém não existe ainda um mecanismo completamente resolvido para a 

RRO tanto para meio ácidos, como para alcalinos. 

Dentre os diversos trabalhos descritos na literatura relacionados à RRO, o realizado 

por Wroblowa et al. merece atenção especial [15]. Eles propõem um esquema de rotas 

reacionais para a RRO em meio ácido bastante simplificado (Figura 5), onde a molécula de 

oxigênio pode ser reduzida majoritariamente via dois caminhos alternativos comumente 

chamados de mecanismo ‘direto’ (ou mecanismo de 4 elétrons) e mecanismo ‘indireto’ (ou 

mecanismo de 2 elétrons). De acordo com o esquema de caminhos reacionais apresentados na 

Figura 5 verifica-se que: 

(i) a molécula de oxigênio que provém do seio da solução eletrolítica (O2
bulk) é adsorvida na 

superfície do eletrodo (O2
ads); 

(ii) O2
ads pode ser reduzido diretamente a uma molécula de água (H2O) sem a formação de 

quaisquer intermediários detectáveis. Trata-se do mecanismo ‘direto’, onde no total: 

O2
ads + 4e- + 4H+  H2O         (1.22) 

(iii) o O2
ads pode ser reduzido parcialmente, formando uma molécula de peróxido de 

hidrogênio (H2O2
ads) como intermediário da reação. Trata-se do mecanismo ‘indireto’, onde 2 

elétrons são necessários: 

O2
ads + 2e- + 2H+  H2O2

ads         (1.23) 

(iv) o H2O2
ads pode, posteriormente, ser reduzido formando H2O, acarretando um processo de 

mais 2 elétrons: 

H2O2
ads + 2e- + 2H+  H2O         (1.24) 
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(v) O H2O2
ads pode também  ser reoxidado para O2

ads ou 

(vi) ser transportado para o seio da solução (H2O2
bulk); 

(vii) ademais, H2O2
ads pode ser desproporcionado em H2O e O2. Trata-se de uma reação 

bimolecular não-eletroquímica, ou seja, não há envolvimento de espécies iônicas. 

Analisando as reações (1.23) e (1.24) nos processos (iii) e (iv), nota-se que a soma 

destas resulta exatamente na equação (1.22). Observa-se, portanto, que o mecanismo 

‘indireto’ pode ou não envolver 4 elétrons, enquanto o mecanismo ‘direto’ obrigatoriamente 

envolve 4e-. Portanto, constata-se que a rotulação ‘direto’ ou ‘indireto’ está baseada em 

quando o peróxido de hidrogênio pode ou não ser detectado como um intermediário da reação 

[16–33]. 

 

Figura 5 – Esquema geral dos possíveis caminhos reacionais para RRO. 
 

 

Fonte: Figura adaptada de WROBLOWA et al. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., v. 
69, 1976 [15]. 
 

O modo como o O2 é adsorvido na espécie metálica presente na superfície do eletrodo 

pode decidir fortemente o tipo de mecanismo reacional que a RRO apresentará. Um quadro 

apresentando as possíveis formas de adsorção e as rotas reacionais para a redução de oxigênio 

está ilustrado na Figura 6. Este esquema mostra que há três formas de o O2 se adsorver na 

superfície eletródica, sendo elas indicadas pelos modelos de adsorção de Griffith, Paulling e 

de Ponte [34–37]. 
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Figura 6 – Modelos de adsorção de O2 na superfície eletródica e possíveis rotas reacionais da reação 
de redução de oxigênio em eletrólitos ácidos. 

 

 

 

Fonte: Figura adaptada de TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Eletroquímica: Princípios e 
Aplicações. – 2ª ed. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005 [34]. 
 

 

Se a adsorção seguir os modelos de adsorção de Griffith e de Ponte, que facilitam a 

ruptura da ligação O-O, o mecanismo de redução envolverá 4e-. Por outro lado, se a adsorção 

seguir o modelo de Paulling, eventualmente a redução dar-se-á segundo um mecanismo 

envolvendo 2 elétrons, resultando como produto o H2O2. Porém, um sistema eletrocatalítico 

pode envolver mais de uma forma de adsorção, e a preponderância de um mecanismo sobre 

outro dependerá dos impedimentos estéricos e do espaçamento entre os sítios ativos, ou seja, 

do material eletródico e/ou das condições experimentais empregadas.  

Apesar das dificuldades em elucidar completamente o tipo de mecanismo para RRO 

nas superfícies metálicas em geral, diversos trabalhos têm demonstrado que em superfícies de 

platina o mecanismo para RRO é o ‘direto’, ou seja, não há formação de H2O2 em condições 

típicas de operação (~ 0,7 V vs. ERH) de uma célula a combustível de eletrólito polimérico 
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(PEMFC) [2,13]. Em potenciais onde ocorre a adsorção/dessorção de hidrogênio (região de 

Hupd) em superfícies de platina (0 – 0,4 V vs. ERH), o mecanismo da RRO é modificado. Esse 

fato é confirmado por experimentos em eletrodos de disco-rotatório, onde se pode medir a 

quantidade de H2O2 formado durante a redução de O2. Em trabalhos envolvendo o estudo da 

RRO em monocristais de Pt pode ser constatado que a estrutura da superfície do eletrodo 

possui influência direta no tipo de mecanismo da reação de redução de oxigênio [20,28,33]. 

Na região de Hupd, há a formação de H2O2 nos três planos de baixo índice da Pt, com maior 

extensão no plano (111), menor extensão no plano (100) e extensão praticamente nula no 

plano (110). As diferenças na quantidade de H2O2 são atribuídas a impedimentos estéricos 

gerados pela adsorção de hidrogênio nos átomos de Pt nos diferentes planos, dificultando a 

adsorção de O2 nas formas que proporcionam a quebra da ligação O-O. Estes estudos 

comprovam a então mencionada dependência da estrutura dos átomos de Pt na superfície 

eletródica no tipo de mecanismo da RRO. Outros trabalhos também abordam a influência dos 

tamanhos dos cristalitos de Pt bem como as distâncias entre eles no mecanismo e velocidade 

da RRO [24,26,30,38–40]. 

1.3 Estabilidade e durabilidade de células a combustível de membrana de troca 

protônica (PEMFCs) 

Como mencionado na sessão 1.1 deste trabalho, o desenvolvimento das células a 

combustível data de meados do séc. XX, quando a preocupação em relação à disponibilidade 

de combustíveis fósseis levou à busca por fontes alternativas de conversão de energia além 

das máquinas de combustão convencionais. Atrelada a esta necessidade houve também o 

incremento na preocupação quanto a preservação do meio ambiente devido à poluição gerada 

pelas máquinas de combustão [41]. A célula a combustível foi uma alternativa encontrada 

para a conversão de energia de forma mais limpa, pois ao contrário do processo de 

combustão, não há a transformação de energia química em mecânica, mas sim em elétrica, 

sem a geração de gases poluentes e com a possibilidade de maior aproveitamento energético 

do combustível utilizado.  

Um dos grandes problemas enfrentados até então para aplicação efetiva de células a 

combustível no mercado é a necessidade de catalisadores que acelerem a reação de redução de 

oxigênio (RRO, principal reação catódica), uma reação extremamente lenta comparada à 

reação anódica de uma PEMFC típica (reação de oxidação de hidrogênio, ROH). A partir dos 

muitos esforços pesquisas sobre este problema, tem sido concluído que o melhor material 

catalisador para a RRO é baseado em platina metálica, nanopartículas de platina e ligas dessa 
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com metais não-nobres suportadas em carbono de alta área superficial. Trata-se de materiais 

de elevado custo e que ainda são considerados instáveis para a aplicação em larga escala. Por 

exemplo, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE, U.S. Department of 

Energy) um sistema de célula a combustível automotivo que custe cerca de 30 dólares 

americanos/kW tornaria esta tecnologia mais favorável comparada às plantas de energia por 

máquinas de combustão-interna [42,43]. Entretanto, o valor atual alcançado é de 

aproximadamente 51 dólares americanos/kW, fato que indica a contínua necessidade de 

aprimoramento para atingir a meta proposta pelo DOE. 

As camadas catalíticas anódica e catódica representam, sozinhas, cerca de 50% do 

custo total de um stack de célula a combustível. Logo, a redução do custo de uma PEMFC 

poderia ser atingida por meio da diminuição da carga de platina utilizada nos eletrodos. Outra 

maneira de se otimizar as PEMFCs seria aumentar a durabilidade desses eletrocatalisadores. 

Sabe-se que a durabilidade de uma PEMFC depende estritamente do conjunto membrana-

eletrodo (MEA) [44]. Por meio de diversos trabalhos foi descoberto que grande parcela da 

baixa durabilidade de uma PEMFC deve-se a processos de corrosão do suporte das 

nanopartículas de platina na camada catalítica catódica [13,44–53]. Estudos mostram que em 

condições de liga/desliga das PEMFCs, um potencial de cerca de 1,5 V pode ser atingido, 

região em que o carbono tende a corroer. A oscilação de potencial quando uma PEMFC é 

ligada e desligada também confere grande influência na estabilidade das nanopartículas de Pt 

(NPs de Pt): variando-se o potencial da célula abruptamente de forma a atingir potenciais 

onde a superfície de platina está completamente oxidada (~ 1,0 V) e completamente reduzida 

(~ 0,6 V) acarreta em processos bastante conhecidos de degradação de NPs de Pt suportadas 

em carbono (ex.: dissolução e redeposição (Ostwald Ripening eletroquímico) e migração e 

coalescência de cristalitos). Os principais efeitos são a diminuição da área eletroquimicamente 

ativa e consequente diminuição da atividade mássica (A gPt
-1) das NPs de Pt [44,53–55]. 

1.3.1 Modelos de degradação do grupamento catalisador/suporte presente nos eletrodos 

de PEMFCs 

Em geral, dentre os processos de degradação dos eletrocatalisadores baseados em 

nanopartículas de platina suportadas em carbono nas células a combustível, quatro deles tem 

sido considerados relevantes [14,54–61]: 

i) Ostwald Ripening eletroquímico, o qual envolve a dissolução de Pt de partículas 

pequenas, seguida de difusão das espécies solúveis de Pt para partículas grandes na fase 
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ionômera e redeposição/redução das espécies solúveis de Pt em cima das partículas maiores 

(Figura 7(a)). Este efeito confere maior estabilidade às partículas, pois há uma diminuição da 

energia superficial das mesmas [62]. Deste modo, este mecanismo é, em parte, responsável 

pela perda de área superficial no cátodo das PEMFCs quando este é exposto a elevados 

potenciais e também por variações bruscas de potenciais da célula; 

ii) Migração e coalescência de cristalitos de Pt (Figura 7(b)), as quais compreendem o 

movimento de partículas de Pt seguido pela coalescência dessas no suporte catalítico (ex.: 

carbono). A principal consequência deste processo é a diminuição da área superficial cátodo 

das PEMFCs. Acredita-se que este processo ocorra em baixas voltagens da célula, uma vez 

que a solubilidade das nanopartículas de Pt é insignificante em potenciais abaixo de 0,7 V vs. 

ERH [63]; 

iii) Afastamento das NPs de Pt do suporte de carbono geralmente induzido pela 

corrosão do carbono (Figura 7(c)). A extensão deste processo de degradação dependerá 

principalmente do potencial da célula e da natureza das interações das NPs de Pt com o 

suporte catalítico. Este processo também acarreta diminuição da área superficial do 

catalisador. Sabe-se que potencias menores que 0,8 V em PEMFCs operando a baixas 

temperaturas não levam a corrosão do suporte de carbono Vulcan®. Porém, foi constatado que 

quando a célula é ligada há a ocorrência de um salto de potencial na mesma, que pode chegar 

próximo a 1,5 V, acarretando em possíveis perdas de massa do suporte por corrosão [53]; 

iv) Dissolução e reprecipitação de cristalitos de Pt na membrana ionomérica 

ocasionado pela redução química de espécies solúveis de Pt com moléculas de hidrogênio 

(Figura 7(d)). Durante o funcionamento de uma PEMFC típica, a permeação de moléculas de 

H2 através da membrana trocadora de prótons pode ocorrer, levando ao processo acima. A 

localização da deposição de Pt dependerá da pressão parcial de oxigênio na célula [64]. Por 

exemplo, quanto maior a pressão parcial de oxigênio, maior será a distância da deposição de 

Pt relativa ao cátodo no MEA. Este mecanismo ocorre em escala micrométrica, provocando 

perda considerável de Pt no cátodo das PEMFCs. 
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Figura 7 – Mecanismos propostos para processos de degradação dos eletrocatalisadores baseados em 
nanopartículas de platina suportadas em carbono nas células a combustível, (a) Ostwald 
Ripening eletroquímico, (b) Migração e coalescência de cristalitos de Pt, (c) Afastamento 
das NPs de Pt do suporte de carbono, e (d) Dissolução e reprecipitação de cristalitos de Pt 
na membrana ionomérica. 

 

 
Fonte: Figura adaptada de SHAO-HORN et al. Top. Catal., v. 46, 2007 [57]. 
 

 

Visto os variados problemas que ocorre durante as condições típicas de uso de uma 

PEMFC, uma grande parte dos trabalhos nesta área tem focado na busca por soluções que 

possam contornar a instabilidade dos catalisadores eletródicos [44]. Uma delas está em 

aprimorar e aumentar a interação entre as partículas catalíticas e seu respectivo suporte. O 
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modo como ocorre a interação catalisador-suporte está diretamente relacionado com o 

desempenho do eletrodo [65]. Por exemplo, Zhou et al. [66] constataram, por meio de 

experimentos de espectroscopia de absorção de raios X  (XAS, X ray absorption 

spectroscopy), que o modo como os nanotubos de carbono e NPs de Pt interagem entre si 

favorece a formação de pequenas partículas de Pt com uma dispersão elevada nos nanotubos 

de carbono e também um elevado grau de imobilização das NPs de Pt nos mesmos, de forma 

que evita problemas de difusão das NPs de Pt durante as condições de operação de uma 

PEMFC. Outra alternativa para solucionar o problema da instabilidade de eletrodos em 

células a combustível está em desenvolver suportes catalíticos mais adequados, ou seja, que 

estabilizem as nanopartículas e diminuam ou eliminem o problema de corrosão dos suportes 

típicos de carbono encontrados no mercado. 

1.3.2 Utilização de óxidos de molibdênio/carbono como suporte catalítico para cátodos 

de PEMFCs 

Como observado anteriormente, a corrosão do suporte possui um papel de elevada 

importância quando a estabilidade dos eletrocatalisadores é discutida. Sabe-se que atrelados 

com a corrosão do suporte estão os problemas de agregação, dissolução e isolamento das NPs 

de Pt [14,44,53–55,58,59]. Portanto, a busca por materiais que previnam estes problemas é de 

fundamental importância para o aumento da faixa de aplicação de células a combustível ao 

redor do mundo [13,14,44,51,52,57,60,66–69]. 

Dentre os inúmeros materiais alternativos para aplicação como suportes catalíticos, os 

baseados em óxidos de molibdênio vêm se apresentando como possíveis agentes 

estabilizadores. Haber et al. [70] constataram que uma das características mais marcantes dos 

óxidos de molibdênio é a versatilidade de suas propriedades catalíticas, que são determinadas 

pelo estado de valência dos íons de molibdênio e pelo ambiente químico em que eles se 

encontram. Catalisadores baseados em óxidos de molibdênio são ativos e seletivos em vários 

tipos de reações, tais como as que ocorrem com a participação de oxigênio e hidrogênio 

(processos redox). Os autores também observaram que a superfície do MoO3 contém vários 

sítios ativos diferentes, sendo que cada um é ativo para diferentes etapas elementares de 

reação. O papel desses diferentes tipos de planos cristalinos do MoO3 na oxidação de 

hidrocarbonetos foi largamente estudado [71–73], tendo sido encontrado que a concentração 

relativa desses planos cristalinos na superfície dos óxidos de molibdênio deve ser fortemente 

dependente do grau de redução dos óxidos [70]. 
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Levando em consideração o pH do ambiente em que os óxidos de molibdênio 

encontram-se, fator decisivo para a estabilidade dos mesmos, observou-se que a estabilidade 

dos óxidos em meio ácido é superior, decrescendo significativamente em condições neutras e 

alcalinas, devido à formação de espécies superficiais solúveis [74,75]. A energia de ativação 

para a dissolução de um filme de óxido em meio alcalino é ~28,3 kJ mol-1, aproximadamente 

metade daquela para o meio neutro (~52,5 kJ mol-1) e ácido (~62,4 kJ mol-1) [74]. Na região 

de potencial de operação típica de uma PEMFC (~0,7 V vs. ERH), o eletrodo contendo óxido 

de molibdênio estará na região chamada de ‘transpassiva’ independente do pH da célula [74–

77]. Nesta região, a dissolução de espécies de Mo é passível de ocorrer através da oxidação de 

compostos de Mo com estados de valência menores que o Mo(VI), que são encontrados em 

óxidos de Mo mistos. Por meio do método de canal de fluxo em eletrodo duplo [78], aplicado 

para determinação dos íons de Mo dissolvidos em solução de ácido sulfúrico, tanto os íons 

Mo(V) e Mo(VI) foram detectados na região transpassiva [79]. 

Uma das características marcantes dos óxidos de molibdênio é a elevada capacitância 

da interface óxido/solução. Wikstrom e Nobe [80] sugerem que a elevada capacitância pode 

ser devida aos intermediários eletroativos adsorvidos produzidos durante a modificação dos 

estados de oxidação das espécies de Mo. Em um trabalho de Sugimoto et al. [81], eles 

produziram um material composto por carbono ativo e trióxido de molibdênio que possuia 

comportamento supercapacitivo. Por meio da adição de uma pequena quantidade de trióxido 

de molibdênio em carbono, a capacitância específica do material foi aumentada de 29% (136 

–> 176 F g-1) tanto em eletrólito alcalino (NaOH 1 mol L-1) quanto em eletrólito ácido (H2SO4 

0,5 mol L-1). A partir deste trabalho é visto que a adição de uma pequena quantidade de um 

óxido de baixo custo e de baixa condutividade elétrica pode resultar em um aprimoramento da 

capacidade de armazenamento de carga de carbonos porosos. Ambos os eletrodos das 

PEMFCs são compostos por eletrocatalisadores baseados em suportes de carbono Vulcan®, o 

qual possui uma capacitância específica de ~30 F g-1 [82]. Os resultados de Sugimoto et al. 

propiciam, portanto, fortes indicativos para que tal estratégia seja também empregada em 

materiais destinados a aplicações em células a combustível. 

Um trabalho que demonstra o aumento da estabilidade de Pt/C após a incorporação de 

espécies de Mo é o de Justin et al. [83]. A incorporação de MoO3 em carbono Vulcan® XC-

72R foi realizada por reação em estado-sólido usando o método de aquecimento por micro-

ondas. Após a preparação desse material, NPs de Pt foram dispersas pelo processo de poliol 

assistido por micro-ondas [83,84]. Os autores constataram que a característica não-condutora 

de MoO3 é superada por meio da formação de HxMoO3 (‘hydrogen molybdenum bronze’) 
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após a redução eletroquímica do MoO3 em meio ácido. Eles observaram que o pico da 

corrente de oxidação de metanol neste composto é cerca de 128% maior do que a obtida por 

Pt-Ru/C. Em relação a elevada estabilidade do Pt-MoO3/C comparada à do Pt-Ru/C em 

potencial de polarização de 0,6 V, Justin et al. atribuem este efeito a um aumento na 

tolerância ao envenenamento por CO. As razões que justificam este aumento de estabilidade 

são: (i) mudança nas propriedades eletrônicas da Pt devido a interação forte entre Pt e MoO3, 

e assim enfraquecendo a força de adsorção de intermediários da reação; (ii) a conversão de 

intermediários de reação adsorvidos em CO2 através da formação in situ de espécies HxMoO3; 

(iii) o transporte de carga entre Pt e o suporte também devido à formação de espécies 

HxMoO3; e (iv) um possível efeito bifuncional entre NPs de Pt e MoO3, onde este último 

contribui para a liberação de CO2 recém-formado na superfície eletródica liberando sítios 

ativos para que ocorram as reações de interesse. 

Em relação à redução de oxigênio Ho et al. [85] apresentaram a utilização de um novo 

suporte catalítico, Ti0,7Mo0,3O2, para platina em lugar do carbono, então largamente utilizado. 

Um dos benefícios encontrados em se usar o Ti0,7Mo0,3O2 como suporte para Pt é que o 

mesmo proporcionou um aumento na estabilidade do eletrocatalisador durante o processo de 

ciclagem de potencial. Outro benefício demonstrado foi o aumento da densidade de corrente 

da RRO em 2,6 vezes comparada àquela obtida por eletrocatalisadores comerciais como Pt/C 

e PtCo/C contendo a mesma carga de Pt. Também em relação à reação de redução de oxigênio 

Alonso-Vante et al. [86] mostraram uma melhor performance e estabilidade quando se utiliza 

o eletrodo com uma matriz de polianilina (PANI) e uma fase dispersa de seleneto de rutênio 

dopado com molibdênio (MRS, Molybdenum-doped Ruthenium Selenide) como cátodo em 

comparação a Pt em 0,5 mol L-1 de H2SO4 com a presença de metanol. O eletrodo PANI + 

MRS apresentou um bom desempenho na faixa de pH de 0 a 3; em pH maior que 3 a matriz 

PANI apresenta baixa condutividade. 

Recentemente, Luque et al. [87] analisaram o comportamento de eletrocatalisadores 

baseados em filmes de fosfato de molibdênio eletrodepositados frente a reação de redução de 

oxigênio em meio ácido. O filme é um sólido não-cristalino composto por óxido do metal e 

grupos fosfatos que, de acordo com as análises de espectroscopia fotoeletrônica de raios X 

(XPS, X ray photoelectron spectroscopy), contém majoritariamente Mo(VI) e uma pequena 

fração de Mo(V). O filme apresenta uma atividade na RRO estável em meio ácido em 

sobrepotenciais muito baixos (aproximadamente -0,3 V). A densidade de corrente observada 

alcança um valor limite muito baixo (~ 2,0 µA cm-2), que é independente do efeito de 

transporte de massa e pode estar associado à pequena fração de centros de Mo(V) que atuam 
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como sítios ativos para RRO. Outro fator importante ressaltado por Luque et al. é que apesar 

dos filmes serem termicamente estáveis (suportam temperaturas de 400 ºC), quando aquece-se 

o material a temperaturas acima de 100 ºC, o mesmo torna-se inativo para RRO o que foi 

atribuído à completa oxidação dos íons Mo(V) para Mo(VI). Este filme pode, portanto, ser 

utilizado em uma PEMFC de baixa temperatura, que atinge cerca de 90 ºC. 

Çakar et al. [88] observaram que eletrodo de carbono vítreo modificado por óxido de 

molibdênio (VI) e platina possuem melhor atividade eletrocatalítica para RRO comparada a 

eletrodo de carbono vítreo modificado por platina somente. Sabe-se que a atividade de 

catalisadores baseados em metais nobres pode ser aumentada pela adição de óxidos 

inorgânicos (por exemplo, o MoO3), já que eles separam fisicamente as partículas catalíticas 

prevenindo a aglomeração das mesmas [89]. Acredita-se também que o óxido modifica a 

natureza eletrônica das NPs de Pt afetando suas propriedades quimissortivas e catalíticas. 

Desse modo, Çakar et al. mostraram que a elevada dispersão das NPs de Pt em MoOx resulta 

em maior área superficial e melhor atividade catalítica para a RRO. Em dois trabalhos de 

Elezović et al. [90,91], foi constatado também que o aumento da atividade catalítica para a 

RRO de catalisadores compostos por Pt/C dopados com MoOx pode ser explicado através do 

aumento do número de sítios ativos para a RRO ou por efeitos sinérgicos devido a formação 

da interface entre Pt e MoOx. Yan et al. [92] estudaram a performance de catalisadores Pt/C-

MoO2 e Pt/C frente a RRO em meio ácido. Por meio de resultados obtidos por XPS, eles 

constataram que a interação das espécies de Pt com MoO2 é mais forte que a interação entre 

espécies de Pt e carbono. Eles atribuíram este efeito como promotor do aumento da 

estabilidade desses catalisadores frente às condições típicas da RRO comparado aos 

catalisadores de Pt/C. O aumento da atividade catalítica de Pt/C-MoO2 foi atribuído ao efeito 

doador de espécies oxigenadas pelo MoO2, o qual aumenta a concentração de oxigênio e 

reduz a energia de ativação para RRO. 
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2 OBJETIVOS  

Visto que a instabilidade das nanopartículas de platina (NPs de Pt) suportadas em 

carbono continua a ser um dos grandes entraves que tem impedido a ampla aplicação de 

PEMFCs como conversores de energia, a busca por maneiras que aperfeiçoem a sua 

estabilidade tem sido muito intensa. Dentre elas, a substituição do suporte das NPs de Pt por 

compostos mais estáveis e que também promovam aumento de sua estabilidade tem levado a 

resultados promissores, como descritos acima. Os suportes catalíticos baseados em óxidos de 

molibdênio parecem ser uma opção relevante para promoção da estabilidade da platina em 

meio ácido, porém os estudos envolvendo estes materiais ainda são escassos. Neste contexto, 

os objetivos deste trabalho são: 

 

I) Sintetizar suportes catalíticos baseados em MoO3 e MoO2 suportados em carbono Vulcan® 

XC72-R através de método de impregnação seguido por tratamento térmico; 

II) Formar os eletrocatalisadores por impregnação de NPs de Pt nos suportes recém-

preparados pelo método do ácido fórmico; 

III) Caracterizar física e estruturalmente os suportes e catalisadores recém-preparados com o 

auxílio das técnicas de Espectroscopia por dispersão de energia de raios X (EDX), 

Difratometria de raios X (DRX), Microscopia eletrônica de transmissão (TEM), 

Espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) e Espectroscopia de absorção de raios X 

(XAS); 

IV) Caracterizar eletroquimicamente os materiais por meio de voltametria cíclica e avaliar a 

atividade frente à reação de redução de oxigênio (RRO) através de curvas de polarização 

potenciodinâmicas; avaliar a estabilidade dos catalisadores recém-preparados frente à RRO 

em condições similares às dos cátodos em PEMFCs. Realizar testes de degradação 

eletroquímicos, que consistirão em aplicar diversos ciclos de potenciais de onda quadrada 

com curto período de tempo para cada potencial (0,6 e 1,0 V vs. ERH), em uma solução 0,5 M 

de H2SO4, a temperatura ambiente e atmosfera de ar; 

V) Investigar as alterações na área eletroquimicamente ativa e nas atividades catalíticas frente 

à RRO causadas pelos testes de degradação em intervalos de ciclagem definidos. Ao final do 

teste de degradação, avaliar possíveis alterações morfológicas na superfície dos catalisadores 

com o auxílio da técnica de TEM. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Síntese dos suportes baseados em óxidos de molibdênio suportados em carbono 

Vulcan® XC72-R 

O método utilizado para preparação dos suportes foi o de impregnação seguido por 

tratamento térmico para formação das estruturas cristalinas dos óxidos de molibdênio. Todos 

os produtos químicos usados foram de grau analítico e as soluções foram preparadas com 

água ultrapura (Milli-Q, Millipore®). 

 

3.1.1 Dióxido de molibdênio suportado em carbono 

Primeiramente foi pesada a quantidade apropriada de heptamolibdato de amônio em 

sua forma tetra-hidratada ((NH4)6Mo7O24.4H2O) e de carbono Vulcan® XC72-R de forma que 

a proporção final entre C e Mo fosse próxima a 3:1 (m/m). A porção de carbono pesada foi 

colocada em 50 mL de H2O e posteriormente em ultrassom para formação de uma suspensão. 

Ao obter-se uma suspensão homogênea, a porção do precursor de Mo previamente pesada foi 

adicionada na mesma sob agitação. Esta mistura foi seca em banho Maria mantendo-se 

sempre agitação constante. Após todo o solvente ter sido evaporado, o material foi colocado 

para secar em estufa em ~70 ºC por um período de 12 horas. Em seguida, o material foi 

vigorosamente macerado e pré-tratado termicamente a 100 ºC sob atmosfera de Ar por 1 hora 

seguido de tratamento térmico a 550 ºC em também sob atmosfera de Ar por 5 horas. O 

produto foi deixado resfriar lentamente até a temperatura ambiente. 

 

3.1.2 Trióxido de molibdênio suportado em carbono 

Primeiramente foi pesada a quantidade apropriada de heptamolibdato de amônio em 

sua forma tetra-hidratada ((NH4)6Mo7O24.4H2O) e de carbono Vulcan® XC72-R de forma que 

a proporção final entre C e Mo fosse próxima de 4:1 (m/m). A porção de precursor de Mo 

pesada foi dissolvida em 70 mL de H2O utilizando-se ultrassom. Em seguida, a porção de 

carbono previamente pesada foi misturada a esta solução sob ultrassom. Algumas gotas de 

isopropanol foram utilizadas para melhor dispersão do carbono, buscando-se a formação de 
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uma suspensão homogênea. A suspensão foi colocada em banho Maria para que todo o 

solvente fosse evaporado. Em seguida, o material foi colocado para secar em estufa a ~60 ºC 

por um período de 16 horas para sua completa secagem. Após seco, o material foi 

vigorosamente macerado e tratado termicamente a 400 ºC sob atmosfera de ar por 3 horas. O 

produto foi então deixado resfriar lentamente até a temperatura ambiente. 

 

3.2 Impregnação de nanopartículas de platina nos suportes recém-preparados. 

A formação e a impregnação das nanopartículas de platina (NPs de Pt) foram 

realizadas pelo método do ácido fórmico (MAF) [93]. Primeiramente preparou-se 50 mL de 

uma solução 0,5 M de ácido fórmico. Uma porção dos suportes recém-preparados (MoO2-C 

para formação de Pt/MoO2-C e MoO3-C para formação de Pt/MoO3-C) foi pesada 

objetivando-se obter porcentagens de 80 % de suporte e 20 % em massa de Pt. A porção de 

suporte foi adicionada à solução 0,5 M de ácido fórmico e colocada em ultrassom para 

formação de uma suspensão homogênea (cerca de 20 minutos). Em seguida, a suspensão foi 

aquecida até 80 ºC e mantida em constante agitação. Após atingir e manter a temperatura 

constante, o precursor de platina (H2PtCl6·(H2O)6) foi adicionado em quatro porções em 

intervalos de 15 minutos. Após 20 minutos da última adição, uma alíquota da suspensão foi 

coletada e depositada em papel de filtro comum. Em seguida, algumas gotas de iodeto de 

potássio (KI) foram adicionadas sobre a alíquota depositada para verificação da total redução 

das espécies de Pt presentes em solução. Nos casos em que o KI indicou a presença de 

espécies oxidadas de Pt remanescentes, as suspensões foram mantidas em agitação a 80 ºC até 

que o teste mostrasse total redução de Pt. O produto obtido foi deixado esfriar vagarosamente 

até a temperatura ambiente e, em seguida, filtrado e lavado diversas vezes com H2O para 

completa remoção do ácido fórmico. O produto foi seco em estufa a ~70 ºC por um período 

de 4 horas. O catalisador seco foi colocado num frasco limpo e macerado para desaglomerar 

as partículas. 

3.3 Caracterização física e estrutural dos suportes e eletrocatalisadores recém-

preparados 

3.3.1 Espectroscopia por dispersão de energia de raios X 

A composição dos suportes recém-preparados e também dos catalisadores recém-

preparados e comercial foi determinada por EDX em um equipamento EDX LINK 
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ANALYTICAL, (Isis System Series 200), com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW 

II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133 eV à 5,9 keV, acoplado a um 

Microscópio Eletrônico (ZEISS LEO 440 (Cambridge,England)). Utilizou-se padrão de Co 

para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25 mm, dead time de 30%, 

corrente de 2,82 A e I probe de 950 pA. 

 

3.3.2 Difratometria de raios X 

A difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para caracterização física de todos os 

suportes sintetizados e catalisadores sintetizados e comercial, utilizando o equipamento da 

marca Rigaku®, modelo ULTIMA IV. As medidas foram conduzidas em um intervalo de 2θ 

de 10º a 90º usando radiação Cu Kα, com velocidade de varredura de 1º min-1. Os tamanhos 

médios dos cristalitos das NPs de Pt, NPs de MoO2 e NPs de MoO3 foram estimados usando 

os pico referente os planos (111) da Pt, (-111) do MoO2 e (020) do MoO3, respectivamente, 

por meio da equação de Scherrer (Equação 3.1) [94] e o parâmetro de rede das respectivas 

estruturas com o auxílio do programa computacional Checkcell [95]: 

 

� =
� �

� ��� �
         (Equação 3.1) 

onde d é a média dos tamanhos dos cristalitos em Å, k é um coeficiente igual a 0,9 

(dependente da geometria dos cristalitos), assumindo-se que os cristalitos possuem a forma 

esférica, λ é o comprimento de onda do raio X usado (Cu Kα 1,5406 Å), β é a largura do pico 

de difração à meia altura em radianos e θ é o ângulo da posição de seu máximo. 

3.3.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

A microscopia eletrônica de transmissão (TEM, Transmission electron microscopy) 

foi utilizada para os estudos de composição, morfologia e distribuição de tamanhos das NPs 

de Pt nos eletrocatalisadores Pt/MoO2-C, Pt/MoO3-C e Pt/C ETEK® (20 % em massa de Pt). 

Para tanto, foi utilizado um microscópio JEOL 2100 operando a 200 kV. Os porta-espécimes 

utilizados são compostos por grades de cobre recobertas com filme de carbono lacey. O 

depósito dos materiais novos foi realizado do mesmo modo como descrito na seção 2.4 

(formação da camada ultrafina), porém a suspensão foi previamente diluída. Após os testes de 

estabilidade aplicados (seção 2.5), o catalisador foi retirado da superfície do eletrodo de disco 
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rotatório em isopropanol com o auxilio de ultrassom. A suspensão formada foi então 

depositada no porta-espécime. 

 

3.3.4 Espectroscopia fotoeletrônica de raios X 

A espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS, X-ray photoelectron spectroscopy) 

foi utilizada objetivando-se determinar a proporção entre o número de átomos presentes na 

superfície de Pt/MoO2-C e Pt/MoO3-C, bem como distinguir os estados de oxidação de cada 

espécie presente na mesma. 

A análise de XPS foi realizada na linha de luz SXS do Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS). O espectro de XPS foi coletado utilizando uma energia de fóton (Eph) 

incidente de 1840 eV, fornecida pelo monocromador de cristal duplo de InSb (111). O 

analisador hemisférico de elétrons (Specs - Phoibos 150) foi programando para passagem de 

20 eV, com passo de energia de 0,2 eV e tempo de aquisição de 200 ms. 

A resolução energética global alcançada foi cerca de 0,3 eV a Eph =1840 eV. A 

pressão de base da câmara de análise foi de 1,3.10-9 mBar. A calibração da energia dos fótons 

do monocromador foi realizada na borda K do Si (1839 eV). Uma calibração adicional do 

analisador de energia foi realizada utilizando uma folha de Au padrão (Au 4f). Todas as 

medidas de XPS foram realizadas à temperatura ambiente. 

A contribuição inelástica dos espectros de nível eletrônico Mo 3d e Pt 4f foi subtraída 

utilizando o método de Shirley. Os espectros de Mo e Pt foram construídos a partir de perfis 

mistos de curvas Gaussiana-Lorentziana e a largura total à meia-altura (FWHM) variou entre 

1,5 e 2,0 eV.  

3.3.5 Espectroscopia de absorção de raios X 

A espectroscopia de absorção de raios X (XAS, X-ray absorption spectroscopy) in 

situ, no modo de transmissão e na região de XANES (X-ray absorption near edge structure) 

da borda L3 da platina foi utilizada para avaliar a estrutura eletrônica dos átomos de Pt nos 

eletrocatalisadores recém-preparados e comercial. A célula eletroquímica consistiu de um 

arranjo que se assemelha a uma meia-célula típica composta por três eletrodos (Figura 8). O 

eletrodo de referência utilizado foi eletrodo reversível de hidrogênio (ERH), o contra-eletrodo 

consistiu de uma rede de platina de alta área superficial e o eletrodo de trabalho consistiu de 

pastilhas formadas por prensagem de uma mistura de tecido de carbono, PTFE e uma pasta do 
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material catalítico a ser analisado aglutinada com Nafion® para evitar desprendimento do 

material. Os eletrodos foram dispostos de modo que o feixe de raios X passasse somente 

através do eletrodo de trabalho. O eletrólito utilizado foi uma solução 0,5 M de H2SO4, a 

temperatura ambiente e com atmosfera de ar. Os experimentos foram realizados no 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS) na linha XAFS-2 cujo sistema de aquisição 

de dados consiste em três câmaras ionizáveis (I0 incidente, It transmitido e Ir referência) que 

agem como sensores. A câmara de referência é usada para calibrações utilizando-se uma folha 

de Pt. 

 

Figura 8 – Fotografia do arranjo montado para realização das medidas de XAS in situ nos 
catalisadores recém-preparados e comercial. 

 

 

 

3.4 Caracterização eletroquímica dos suportes e eletrocatalisadores recém-preparados 

A célula eletroquímica utilizada é composta por três eletrodos: (i) o eletrodo reversível 

de hidrogênio (ERH) como o eletrodo de referência; (ii) o contra-eletrodo composto por uma 

rede de platina platinizada de elevada área superficial; e (iii) o eletrodo de trabalho.  

Para preparação do eletrodo de trabalho, primeiramente uma suspensão alcoólica de 

concentração 1,5 mg mL-1 de cada material, contendo isopropanol (Aldrich®) e 0,09% (v/v) 

de Nafion (DuPont®), foi preparada. A suspensão foi colocada em ultrassom por 30 minutos 

para homogeneização da mesma. Uma alíquota de 20 µL da suspensão foi depositada na 

superfície de um disco de carbono vítreo de diâmetro de 5,0 mm (área geométrica = 0,196 
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cm2) embutido em PTFE (Politetrafluoretileno) e seca em atmosfera de ar, a temperatura 

ambiente. Em seguida, foi depositada uma alíquota de água sobre a camada ultrafina recém-

preparada e o eletrodo foi colocado num dessecador e feito vácuo, a fim de retirar possíveis 

bolhas de ar que possam ter sido formadas durante a deposição do catalisador sobre a 

superfície do carbono vítreo. O eletrodo foi imerso no eletrólito composto por 0,5 M de 

H2SO4 no interior da célula eletroquímica. 

Com o intuito de conduzir medidas quantitativas, a quantidade de material disperso no 

eletrodo de disco de carbono vítreo deve ser precisamente conhecida, ao mesmo tempo em 

que cargas muito baixas (da ordem de << 100 µgmaterial cm-2) são necessárias para evitar 

perdas excessivas por transporte de massa que ocorrem em camadas espessas (> 1 µm). Esse 

cuidado na preparação da camada catalítica sobre o eletrodo de disco evita o uso de modelos 

matemáticos que apresentam vários parâmetros desconhecidos (por exemplo, a estrutura do 

aglomerado, difusores no filme ionomérico, etc.) [96]. Portanto, considerando este problema, 

foram de fato preparadas camadas ultrafinas contendo uma concentração final do catalisador 

de aproximadamente 30 µgmaterial cm-2. 

A técnica de voltametria cíclica foi utilizada com o objetivo de analisar as 

propriedades superficiais do eletrodo, como por exemplo, estimar sua área 

eletroquimicamente ativa. Os experimentos voltamétricos foram realizados no intervalo de 

0,05 – 1,2 V (vs. ERH), utilizando um bipotenciostato AUTOLAB (PGSTAT 30). Para obter 

um perfil voltamétrico estável durante as medidas, o eletrodo foi ciclado diversas vezes para a 

limpeza de sua superfície no mesmo intervalo de potencial mencionado acima. Com o intuito 

de determinar-se a linha de base utilizada para o cálculo da área ativa por voltametria cíclica, 

foi também realizada primeiramente uma voltametria cíclica para oxidação de uma 

monocamada de CO previamente adsorvida na superfície eletródica, chamado de método de 

“stripping de CO” [97]. Para esses experimentos, o eletrodo em estudo foi polarizado em 

potencial baixo (0,05 V vs. ERH) durante 15 minutos enquanto borbulhava-se o monóxido de 

carbono na solução eletrolítica. Em seguida, a solução foi purgada com N2 durante 30 minutos 

para completa remoção de monóxido de carbono da atmosfera da célula, restando apenas o 

monóxido de carbono adsorvido na superfície da platina. Dessa forma, após a primeira 

ciclagem, todo o COads foi oxidado para CO2 e o segundo ciclo possui o perfil típico da 

platina obtido após a limpeza do eletrodo. A velocidade de varredura usada foi de 50 mV s-1. 

Utilizando a área superior da região de Hupd do segundo ciclo e a linha de base obtida pelo 

primeiro ciclo, determinou-se a área eletroativa de Pt em cada material [97]. A área do pico de 

oxidação da monocamada de COads também foi utilizada para estimar a área eletroativa de Pt. 
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Para tanto, foi considerado que a carga necessária para oxidar uma monocamada completa é 

de 420 µC cm-2. Utilizou-se o segundo ciclo após a oxidação de CO para determinar a linha 

de base deste pico [58]. 

As curvas de polarização foram obtidas potenciodinamicamente, em várias 

velocidades de rotação para avaliar os parâmetros cinéticos da RRO. O intervalo de potencial 

utilizado para essas curvas de polarização foi de 0,05 – 1,0 V (vs. ERH) e a velocidade de 

varredura foi de 5 mV s-1. Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente 

(25 ºC). Em todos os experimentos foi utilizada uma solução eletrolítica 0,5 M de H2SO4. O 

eletrólito foi saturado com N2 durante a limpeza do eletrodo e determinação de sua área 

eletroquimicamente ativa, e com O2 para o estudo da reação de redução de oxigênio. 

 

3.5 Teste de degradação eletroquímico acelerado 

Sabe-se que a dissolução de platina ocorre durante as variações de potencial na célula 

[98–101]. De acordo com a Conferência de comercialização de células a combustível do 

Japão (FCCJ, Fuel Cell Commercialization Conference of Japan), a faixa de potencial de cada 

célula em um conjunto de células (‘stack’) pode estar entre 0,6 e 1,0 V vs. ERH em veículos 

operando com PEMFCs (FCVs, Fuel cell vehicles) [53]. O primeiro potencial corresponde à 

carga máxima de operação e o segundo ao potencial de circuito aberto durante a interrupção 

da célula. Sendo assim, objetivando imitar as variações de potencial abordadas acima, foi 

aplicado um teste de degradação como apresentado na Figura 9. De maneira resumida, após a 

caracterização eletroquímica, o eletrodo de trabalho foi polarizado por 30 segundos em 0,6 V, 

seguido de ciclagem de potencial pelo método de ondas quadradas. Os potenciais aplicados 

foram 0,6 e 1,0 V com período de polarização de 3 segundos cada. O eletrólito utilizado foi 

uma solução 0,5 M H2SO4 em atmosfera de ar e temperatura ambiente. Após 4500, 10000 e 

12000 ciclos, o eletrodo foi caracterizado eletroquimicamente, visando obter-se sua área 

eletroativa e atividade frente à RRO. Em cada um dos intervalos de ciclagem, o eletrólito foi 

renovado para evitar possíveis contaminações por espécies químicas. 
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Figura 9 – Protocolo do teste de degradação por ciclo de potencial acelerado. 

 

Fonte: Figura adaptada de OHMA, A. et al. ECS Trans., v. 41, 2011 [53]. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização física e estrutural dos suportes catalíticos 

Os suportes MoO3-C e MoO2-C preparados foram analisados por energia dispersiva de 

raios X (EDX) para verificação da composição das amostras. Na Tabela 1 encontram-se as 

porcentagens em massa e suas respectivas proporções entre os elementos Mo e C. A presença 

do elemento molibdênio indica que o método de síntese utilizado foi satisfatório para a 

impregnação de espécies de Mo na superfície de carbono Vulcan. Para o composto MoO3-C 

obteve-se a proporção de 1:5,2 (Mo:C, m/m), aproximadamente 23% menor da esperada (1:4; 

Mo:C). O composto MoO2-C apresentou um decréscimo de 35% em relação ao teor de Mo 

esperado (1:3; Mo:C). Possíveis fatores que podem ser usados para explicar as consideráveis 

diferenças são perdas de espécies de Mo durante o tratamento térmico [102] dos suportes e 

também dispersão não homogênea das partículas de óxidos de molibdênio na superfície de 

carbono. No entanto, as proporções obtidas entre Mo:C são razoáveis para o propósito desse 

trabalho.  

 

Tabela 1 – Proporção em massa dos elementos Mo e C presentes no suporte catalítico recém-
preparado obtidas por EDX 

Materiais 
% mássica 

Proporção 
mássica 

C Mo C Mo 

MoO
3
-C 84 16 5,2 1 

MoO
2
-C 82 18 4,6 1 

 

A fim de verificar a estrutura física dos compostos de Mo formados após o tratamento 

térmico, utilizado para sinterização dos materiais, bem como o grau de cristalinidade dos 

mesmos, utilizou-se a técnica de difração de raios X (DRX) e os resultados obtidos 

encontram-se na Figura 10. A reflexão observada em 2θ = 25º para o MoO3-C (Figura 10(a)) 

é associada ao carbono utilizado como suporte. A mesma não é observada para o material 

MoO2-C (Figura 10(b)), mas esse fato não significa perda do carbono durante a síntese, como 

observado pelos dados obtidos por EDX (Tabela 1). Como a temperatura e o tempo do 

tratamento térmico foram elevados (500ºC durante 5 horas), obteve-se o dióxido de 

molibdênio com alta cristalinidade, que por consequência resulta em picos bastante discretos e 

com alta intensidade. Esse efeito pode ter levado a uma supressão da reflexão do alomorfo de 
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carbono de baixa intensidade devido a efeitos de escala. As comparações destes perfis com os 

dos padrões cristalográficos dos óxidos de molibdênio encontrados na literatura [103,104] 

mostram elevada concordância, onde tanto os picos de alta quanto os de baixa intensidade 

estão sobrepostos e com intensidade bastante similares, indicando a formação de estruturas de 

MoO3 e MoO2 com excelente cristalinidade (cristais ortorrômbicos e monoclínicos, 

respectivamente). 

 

Figura 10 – Difratogramas obtidos para os suportes catalíticos recém-preparados MoO3-C (a) e MoO2-
C (b). 

 

 

 

A partir dos difratogramas (Figura 10) foi possível determinar os parâmetros de rede 

[95], o ângulo β e estimar o tamanho médio dos cristalitos d por meio da equação de Scherrer 

[94]. Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 2. Os picos utilizados para o cálculo 
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do tamanho médio foi os (-111) e (020) para MoO2-C e MoO3-C, respectivamente. Como 

previsto pela observação da localização dos picos nos difratogramas, ambos os óxidos 

sintetizados possuem os parâmetros de rede iguais aos dos óxidos puros encontrados na 

literatura [103,104], indicando que o carbono não influenciou na estrutura cristalina final dos 

mesmos. O tamanho dos cristalitos dos óxidos é relativamente elevado, sendo a diferença na 

magnitude dos tamanhos entre os óxidos possivelmente ocasionada pelas diferenças na 

temperatura e tempo nos tratamentos térmicos. Vale ressaltar que outras proporções mássicas, 

bem como diferentes tempos e temperaturas de tratamento térmico, foram aplicados para 

preparação dos suportes de MoOx-C, de modo a otimizar as condições de preparação dos 

materiais usados neste trabalho, conforme acima descritas. 

 

Tabela 2 – Tamanho médio dos cristalitos e parâmetros de rede dos suportes catalíticos MoO2-C e 
MoO3-C calculados por dados obtidos por DRX 

Suportes 
catalíticos 

Parâmetros de rede 
padrões / Å 

Parâmetros de rede 
calculados / Å 

Diâmetro 
médio dos 
cristalitos / 

nm 
a b c β a b c β 

MoO2-C 5,61 4,86 5,54 119,37º 5,60 4,86 5,55 119,28º 40,8 

MoO3-C 3,96 13,86 3,63 - 3,97 13,87 3,68 - 23,5 

 

 

A Figura 11 ilustra o voltamograma obtido para o suporte MoO2-C recém-preparado. 

Observa-se um perfil voltamétrico bem definido, com picos claros e em concordância com 

perfis de MoO2 bem estabelecidos na literatura [83,90–92,105–109]. Particularmente, os picos 

presentes na região destacada na curva voltamétrica (Figura 11) são atribuídos ao 

comportamento redox dos estados de oxidação Mo+4 e Mo+6 [107,109]. De acordo com 

Machida et al. [110], os picos redox que aparecem na região em torno de 0,25 V (vs. ERH) 

podem ser atribuídos a pares redox superficiais tais como Mo3+/MoO2, Mo3+/MoO3 e 

MoO2/MoO3. Tais picos também se encontram presentes na curva de voltametria cíclica para 

o MoO3-C que, por possuir perfil próximo ao da curva de MoO2-C, foi omitida. Foram 

realizados diversos ciclos voltamétricos e constatou-se que o perfil não sofre qualquer 

variação, indicando que os óxidos de molibdênio possuem estabilidade em meio 0,5 M H2SO4 

e na faixa de potencial aplicada [74,75]. 
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Figura 11 – Voltametria cíclica do suporte MoO2-C recém-preparado, realizada em solução 0,50 M de 
H2SO4 saturada com gás N2, com velocidade de varredura de 20 mV s-1, à temperatura 
ambiente (25 ºC). As flechas indicam a direção de varredura no intervalo 0,05 – 1,0 V. 

 

 

 

 

4.2 Caracterização dos eletrocatalisadores recém-preparados e comercial 

4.2.1 Caracterização física e estrutural 

O suportes de MoO3 e MoO2 em carbono foram impregnados com nanopartículas de 

platina (NPs de Pt) para formação dos eletrocatalisadores Pt/MoO3-C e Pt/MoO2-C, 

respectivamente. A Tabela 3 ilustra os resultados obtidos por EDX para composição das 

amostras após a incorporação de NPs de Pt nos suportes catalíticos e do eletrocatalisador 

comercial Pt/C ETEK (20% em massa de Pt). Analisando as porcentagens mássicas obtidas 

conclui-se que o método do ácido fórmico (MAF) utilizado para impregnação de NPs de Pt 

apresentou um rendimento excelente, tendo sido calculados 19% e 18% em massa de Pt para 

Pt/MoO3-C e Pt/MoO2-C, respectivamente, valores muito próximos dos 20% previsto pelos 

cálculos da quantidade de precursor de Pt durante a síntese. 
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Tabela 3 – Porcentagens mássicas entre Pt, Mo e C presente nos eletrocatalisadores recém-preparados 
e comercial 

Materiais 
% mássica 

C Mo Pt 

Pt/MoO
3
-C 72 9 19 

Pt/MoO
2
-C 67 15 18 

Pt/C ETEK
®

 79 - 21 

 

 

A Tabela 4 apresenta as proporções mássicas dos elementos Mo e C presentes no 

suporte catalítico antes e após a incorporação de Pt. O suporte MoO2-C manteve sua 

proporção entre Mo e C, mostrando que o procedimento de impregnação de NPs de Pt não 

ocasiona perdas de espécies de Mo pela formação de possíveis complexos de Mo solúveis em 

meio ácido. Já o suporte MoO3-C teve sua proporção de Mo diminuída. Um fator que pode ser 

atribuído a esse resultado é a formação de compostos de Mo solúveis nas condições 

empregadas durante o MAF. Conforme discutido na seção 4.1 deste trabalho, o suporte 

MoO3-C apresenta estabilidade em meio ácido 0,5 M H2SO4, confirmada pela técnica de 

voltametria cíclica [74,75]. Porém o tempo de tratamento térmico empregado, 4 horas, pode 

não ter sido o suficiente para completa transformação das espécies de Mo em MoO3 cristalino. 

As espécies remanescentes podem ter sido então atacadas pelo ácido fórmico a 80 ºC e sofrido 

processos de oxirredução formando compostos solúveis, que foram perdidos durante a 

filtração e lavagem do material. Analisando o diagrama de potencial-pH (Diagrama de 

Pourbaix) para um sistema Mo-H2O [75], em valores próximos de pH 2 (condição típica 

apresentada pelo MAF, onde utiliza-se uma solução 0,5 M de ácido fórmico), verifica-se que 

há a possibilidade de formação de espécies solúveis de Mo3+ e HMoO4
- (Figura 12), o que 

reforça a suposição de perda por dissolução realizada acima. 
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Tabela 4 – Proporções mássicas dos elementos Mo e C presentes nos suportes catalíticos antes e após 
o MAF 

Materiais 
Proporção mássica 

C Mo 

MoO
3
-C 5,2 1 

Pt/MoO
3
-C 8 1 

MoO
2
-C 4,6 1 

Pt/MoO
2
-C 4,6 1 

 

 

Figura 12 – Diagrama de Pourbaix (potencial-pH) para um sistema Mo-H2O. 

 

Fonte: Figura adaptada de SAJI, V. S.; LEE, C.-W. ChemSusChem., v. 5, 2012 [75]. 

 

A Figura 13 apresenta os difratogramas obtidos para os três eletrocatalisadores e o 

referente ao padrão de platina metálica presente na literatura [111]. A reflexão observada em 

2θ = 25º para todos os catalisadores é associada ao carbono utilizado como suporte. As 

posições 2θ dos picos (111), (200), (220), (311) e (222) das linhas de difração para os 

eletrocatalisadores recém-preparados e comercial (exceto pico (222), não claramente 

evidenciado para Pt/C ETEK) se comparam com a posição padrão dos picos do padrão de Pt 

fornecido, indicando que todos os materiais possuem rede cristalina fcc similar à Pt maciça. O 

formato relativamente largo dos picos de difração refletem o pequeno tamanho das partículas 
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de Pt nos catalisadores, como pode ser observado pela Tabela 5. Portanto, o MAF pode ser 

considerado um método de impregnação de NPs de Pt em suportes contendo espécies de Mo 

bastante eficaz, com a formação de pequenas partículas garantindo um melhor aproveitamento 

das espécies de Pt na catálise. Ademais, como não houve qualquer alteração dos parâmetros 

de rede da platina nos materiais, pode-se concluir que não houve a formação de liga entre Pt e 

Mo nas condições empregadas no MAF [112]. 

 

Figura 13 – Difratogramas obtidos para os eletrocatalisadores recém-preparados, comercial e também 
o padrão cristalográfico de platina metálica. Os asteriscos (*) representam picos 
remanescentes referentes ao trióxido de molibdênio. 
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Tabela 5 - Diâmetro médio dos cristalitos e parâmetros de rede padrões e dos eletrocatalisadores 
Pt/MoO2-C, Pt/MoO3-C e Pt/C ETEK calculados por dados obtidos por DRX. Também 
estão inseridos os diâmetros médios dos cristalitos obtidos por TEM 

Eletrocatalisadores 
Parâmetros 

de rede 
padrões / Å 

Parâmetros 
de rede 

calculados / 
Å 

Diâmetro 
médio dos 

cristalitos / nm 
(DRX) 

Diâmetro 
médio dos 

cristalitos / nm 
(TEM) 

Pt/MoO2-C 3,923 3,922 3,1 3,0 

Pt/MoO3-C 3,923 3,918 4,5 2,8 

Pt/C ETEK® 3,923 3,933 2,7 2,9 

 

A Figura 14 apresenta as imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM), e seus respectivos histogramas, para os catalisadores recém-preparados e o comercial. 

Os diâmetros médios das partículas nos catalisadores obtidos nesta análise estão descritos na 

Tabela 5. Analisando as micrografias de TEM, constata-se o elevado grau de distribuição 

homogênea das NPs de Pt nos suportes. A diferença encontrada nos valores dos tamanhos dos 

cristalitos obtidos por DRX e das partículas obtidas por TEM (Tabela 5) deve-se ao fato da 

aproximação de que todos os cristalitos em questão são esféricos para aplicarmos a equação 

de Scherrer em DRX ou de que as partículas são na realidade aglomerados e nanocristalitos. 

A técnica TEM mostra-se mais eficaz para determinações de tamanhos de partículas 

em materiais nanoparticulados, pois se pode analisar partícula por partícula. Quando uma 

partícula não é esférica, medem-se dois diâmetros e calcula-se uma média entre eles, que será 

o tamanho daquela partícula específica. Portanto, os histogramas apresentados na Figura 14 

foram obtidos globalmente, ou seja, considerando todos os formatos de partículas encontradas 

nas micrografias de TEM, sejam elas esféricas, achatadas ou aglomerados mais complexos. 

Vale ressaltar que para a construção dos histogramas foram utilizadas diversas micrografias 

dos materiais, resultando em um total de aproximadamente 700 partículas contadas para cada 

catalisador. Os insertos presentes nos histogramas globais dos catalisadores (Figura 14) são a 

frequência da esfericidade das NPs de Pt nos materiais, determinadas pela razão entre os dois 

diâmetros medidos para cada partícula (r1/r2, onde r1 e r2 são o menor e maior diâmetros, 

respectivamente). Analisando esses insertos observa-se que tanto as partículas em Pt/C quanto 

em Pt/MoO3-C apresentam elevado grau de esfericidade. Em contrapartida, Pt/MoO2-C 

apresenta um menor grau, indicando a presença de partículas com formatos variados. Será 

visto nas próximas seções que esses insertos proporcionam ferramentas bastante úteis para se 
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entender os processos de envelhecimento que estão ocorrendo nos catalisadores quando 

submetidos às condições do teste de degradação acelerada descritas na seção 3.5. 

 

Figura 14 – Micrografias dos eletrocatalisadores recém-preparado e comercial obtidas por TEM. Os 
histogramas de distribuição de tamanho de partículas correspondentes estão inseridos 
abaixo das micrografias. Os insertos presentes são histogramas referentes à esfericidade 
das NPs de Pt. 

 

 

Os catalisadores recém-preparados foram analisados por espectroscopia fotoeletrônica 

de raios X (XPS), sendo na Figura 15 mostrados os espectros em uma longa faixa de energia. 

Analisando estes espectros, observam-se picos bem definidos relacionados apenas às espécies 

de oxigênio, carbono, platina e molibdênio. Portanto, pode-se inferir que a superfície do 

catalisador está livre de contaminantes. Pelos espectros também se pode afirmar que os 

métodos de síntese utilizados tanto para preparação dos suportes baseados em Mo quanto para 

posterior impregnação de NPs de Pt resultaram satisfatórios. 
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Figura 15 – Espectros dos catalisadores recém-preparados obtidos por XPS. 
 

 

 

Os espectros de XPS dos níveis 3d5/2 e 3d3/2 do Mo dos catalisadores recém-

preparados estão apresentados na Figura 16. Eles foram tratados considerando-se apenas os 

seguintes estados de oxidação de Mo: Mo6+, Mo5+ e Mo4+. De acordo com a literatura 

[102,113], caso alguma espécie de Mo estivesse na forma metálica (Mo0), o pico referente ao 

nível 3d5/2 estaria localizado em aproximadamente 227,7 eV, o que claramente não é o caso 

nos catalisadores estudados. 

 

Figura 16 – Espectros de XPS para Mo 3d para os catalisadores Pt/MoO3-C (a) e Pt/MoO2-C (b) 
recém-preparados. 

 

 

(a) (b) 
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Na Tabela 6 estão compiladas as porcentagens atômicas para cada espécie Mo+x, as 

energias de ligação para cada nível em cada estado de oxidação obtidas experimentalmente e 

também os padrões de energias de ligação para os respectivos níveis [114]. Analisando os 

resultados constata-se que as energias de ligação obtidas para os materiais sintetizados são 

idênticas às encontradas na literatura [102,113–115]. No caso do Pt/MoO3-C (Figura 16(a)), 

os valores de energia de ligação juntos com os padrão de DRX obtido desse material, 

fortalecem as evidências de que o óxido desejado foi de fato formado. Isto demonstra que o 

MAF utilizado para impregnação de platina no suporte não alterou significativamente a 

estrutura e a superfície do MoO3. Deve-se notar também a presença de algumas espécies de 

Mo4+ nesse catalisador, mesmo que pequena (6%). Alguns trabalhos apontam que a 

ocorrência de espécies diferentes daquelas esperadas em quantidades pequenas pode ser 

atribuída a formação de óxidos não-estequiométricos em algumas regiões do material (ex.: 

superfície em contato com ar da atmosfera), resultando em espécies de Mo deficientes de 

oxigênio [70,75,116]. 

 

Tabela 6 – Energias de ligação dos componentes Mo 3d5/2 e Mo 3d3/2 nos catalisadores recém-
preparados e porcentagem atômica calculada para cada sinal. Dados obtidos por XPS 

Materiais 
Estado de 
oxidação 

Energia de Ligação 
experimental / eV 

Energia de Ligação 
padrão/ eV 

% 
atômica 

Mo 3d
5/2

 Mo 3d
3/2

 Mo 3d
5/2

 Mo 3d
3/2

 

Pt/MoO
3
-C 

Mo
6+

 232,5 235,7 232,5 235,7 94 

Mo
5+

 - - 231,5 234,7 - 

Mo
4+

 230,1 233,3 230,1 233,3 6 

Pt/MoO
2
-C 

Mo
6+

 232,5 235,7 232,5 235,7 76 

Mo
5+

 231,5 234,7 231,5 234,7 24 

Mo
4+

 - - 230,1 233,3 - 
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Ao se analisar os resultados obtidos para o Pt/MoO2-C (Tabela 6) constata-se que não 

há presença de espécies Mo4+ na superfície do material. As espécies de Mo estão divididas em 

Mo5+ e Mo6+, com esta última em maior quantidade (76%). Apesar dos resultados de EDX 

terem mostrado que não houve qualquer perda de espécies de Mo após a impregnação de NPs 

de Pt, o MoO2 teve sua estrutura superficial física e química alterada, como mostrado na 

Figura 16(b). Analisando o difratograma de Pt/MoO2-C (Figura 13), ao contrário do obtido 

para Pt/MoO3-C, não foi possível distinguir picos referentes ao óxido em questão. Portanto, 

correlacionando esses resultados, pode-se sugerir que o MAF de alguma forma alterou a 

estrutura do suporte, provavelmente por processos de oxirredução, deixando-o amorfo ou com 

baixa cristalinidade, porém sem a ocorrência de compostos de Mo solúveis. Vale ressaltar que 

os dados obtidos por XPS fornece um conhecimento sobre a estrutura na superfície ou regiões 

internas muito próximas a ela. Apesar de os picos de DRX para o MoO2 (Figura 13) terem 

sido suprimidos, não se pode descartar a possibilidade de que o MAF tenha modificado 

somente as regiões superficiais dos óxidos e que as regiões internas podem estar intactas, ou 

seja, na forma de MoO2 e que devido a elevada intensidade dos picos da Pt, não foi possível 

distinguir os picos de MoO2 no difratograma de Pt/MoO2-C (Figura 13). 

Os espectros de XPS dos níveis 4f7/2 e 4f5/2 da Pt dos catalisadores recém-preparados 

estão apresentados na Figura 17. Os espectros foram deconvoluídos em três dubletos 

correspondentes aos estados de oxidação Pt0, Pt2+ e Pt4+ da Pt 4f7/2 e 4f5/2. A linha de maior 

intensidade é referente ao estado metálico da Pt (centralizada em 71,4 eV para Pt 4f7/2), de 

acordo com os valores estabelecidos na literatura (Pt 4f7/2 = 71,2 eV) [114]. As demais linhas, 

em ~72,7 e ~74,5 eV para Pt 4f7/2, são atribuídas aos estados Pt2+ e Pt4+, respectivamente. 

Na Tabela 7 encontram-se as energias de ligação e proporção atômicas das espécies de 

Pt consideradas nos catalisadores recém-preparados e comercial. O perfil do espectro de XPS 

para o Pt/C ETEK está bem estabelecido na literatura, de modo que os resultados 

apresentados na Tabela 7 para esse catalisador foram retirados de Corradini et al. [117]. 
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Figura 17 – Espectros de XPS para Pt 4f para os catalisadores Pt/MoO3-C (a) e Pt/MoO2-C (b) recém-
preparados. 

 

 

 

 

Tabela 7 – Energias de ligação dos componentes Pt 4f nos catalisadores recém-preparados e 
comercial, e porcentagem atômica calculada para cada sinal. (*) Dados retirados de 
Corradini et al. [117]. 

 

Materiais 
Estado de 
oxidação 

Energia de Ligação 
experimental / eV 

Energia de Ligação 
padrão/ eV % 

atômica 
Pt 4f

7/2
 Pt 4f

5/2
 Pt 4f

7/2
 Pt 4f

5/2
 

Pt/MoO
3
-C 

Pt
0
 71,4 74,6 71,2 74,5 77,0 

Pt
2+

 72,8 76,1 72,5 75,8 15,3 

Pt
4+

 74,5 77,8 74,4 77,7 7,7 

Pt/MoO
2
-C 

Pt
0
 71,4 74,7 71,2 74,5 69,1 

Pt
2+

 72,7 76,0 72,5 75,8 20,7 

Pt
4+

 74,6 77,9 74,4 77,7 10,2 

Pt/C 

ETEK
® 

(*) 

Pt
0
 71,3 74,6 71,2 74,5 60 

Pt
2+

 72,5 75,8 72,5 75,8 26 

Pt
4+

 74,5 77,8 74,4 77,7 14 

 

 

(b) (a) 
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Os valores das energias de ligação para todas as espécies de Pt estão em concordância 

com os valores obtidos na literatura, evidenciando a presença de Pt metálica, PtOH2, PtO2 e 

PtO2.nH2O (referentes a Pt0, Pt2+ e Pt4+, respectivamente). Todos os catalisadores apresentam 

Pt metálica em maior proporção atômica, porém os recém-preparados apresentam maior 

porcentagem de Pt0 do que o comercial. A presença de espécies de Mo na superfície dos 

materiais pode ter influenciado no grau de oxidação dos átomos de Pt, servindo como sítios de 

reação para as espécies de oxigênio encontradas no ar diminuindo, portanto, as quantidades de 

Pt2+ e Pt4+. Elezovic et al. [90] sugerem que as espécies de MoOx próximas às NPs de Pt 

afetam sua natureza eletrônica devido a efeitos sinérgicos gerados pela formação da interface 

metal/óxido. Pode-se inferir que por consequência, MoOx modifica as propriedades catalíticas 

e quimissortivas da Pt, alterando as forças de adsorção de espécies oxigenadas, o que dificulta 

a sua oxidação. 

A Figura 18 apresenta os espectros XANES dos materiais recém-preparados e 

comercial obtidos in situ utilizando uma célula eletroquímica apropriada, já descrita na seção 

3.3.5, polarizada em 0,5 V (Figura 18(a)) e 0,9 V (Figura 18(b)) vs. ERH na borda L3 da Pt, 

que corresponde a transição do estado eletrônico 2p3/2 – 5d. A magnitude da “linha branca” 

localizada em 11564 eV (inserto da Figura 18) determina o grau de ocupação do nível 

eletrônico 5d, conforme o princípio de Pauli [118]. O perfil apresentado para os catalisadores 

polarizados em 0,5 V mostra que houve um leve aumento nas magnitudes da “linha branca” 

para Pt/MoO3-C e Pt/MoO2-C em relação à Pt/C. De acordo com Lopes [119], a ocorrência 

dessa mudança na magnitude comparada à Pt/C pode ser associada às interações entre NPs de 

Pt e MoOx. O aumento da magnitude da “linha branca” é atribuído ao aumento da vacância do 

nível eletrônico 5d da Pt [120,121]. Isto se deve ao estado de oxidação dos átomos de Pt na 

superfície do catalisador, ou seja, quanto mais espécies oxigenadas (inclusive de Mo) estão 

presentes na superfície da Pt, maior será a vacância do nível 5d, pois os átomos 

eletronegativos de oxigênio deslocam a densidade eletrônica desta banda da Pt, permitindo 

que mais elétrons possam ‘saltar’ do nível 2p3/2 para o 5d. Portanto, esse resultado indica que 

de fato as espécies de óxido de molibdênio depositadas no carbono em Pt/MoO3-C e 

Pt/MoO2-C estão muito próximas às NPs de Pt. 

Nota-se que a magnitude das “linhas brancas” para todos os catalisadores são idênticas 

em 0,9 V, evidenciando que os óxidos de Mo presentes nos catalisadores recém-preparados 

não exercem influência direta no grau de ocupação do nível 5d da Pt. Ou seja, em 0,9 V, 

região onde a superfície de Pt encontra-se totalmente oxidada, MoO2 e MoO3 não 

influenciaram a formação de óxidos na Pt, não exercendo, portanto, influência no estado 
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eletrônico da Pt. Como será abordado na seção 4.2.3, a atividade catalítica para cada material 

frente à RRO é determinada no potencial de 0,9 V. Portanto, a princípio, as possíveis 

variações de atividade para cada material não possuem relação com a magnitude da vacância 

da banda 5d da Pt. 

 

Figura 18 – Espectros de XANES in situ dos catalisadores Pt/MoO3-C e Pt/MoO2-C recém-preparados 
e Pt/C ETEK comercial polarizados em (a) 0,5 V, e (b) 0,9 V vs. ERH, em eletrólito de 
0,5 M de H2SO4, a temperatura ambiente e atmosfera de ar. 

 

 

 

 

4.2.2 Caracterização eletroquímica: determinação da área superficial ativa 

A Figura 19 ilustra os voltamogramas obtidos para os eletrocatalisadores Pt/MoO3-C, 

Pt/MoO2-C recém-preparados e para Pt/C ETEK. Para todos os catalisadores é possível notar 

claramente os picos referentes aos processos de adsorção-dessorção de hidrogênio na 

superfície da Pt, que encontram-se na região entre 0,05 – 0,40 V chamada de região de Hupd 

(região I), seguidos pela região da dupla-camada elétrica entre 0,40 – ~0,80 V (região II), e 

por fim os picos referentes aos processos de formação e redução de óxidos (Pt-OHads) que 

encontram-se entre ~0,80 – 1,2 V (região III). A simetria das correntes anódica e catódica na 

região da dupla-camada (melhor visualizada no início da região II), observada traçando-se 

uma reta passando pelo zero de corrente, indica a ausência de moléculas de O2 no eletrólito, 

fator essencial para obter o perfil típico de platina. A área ativa de cada eletrodo foi calculada 

integrando a área superior da região de Hupd (processo de dessorção do Pt-Hads), considerando 
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que a relação entre a quantidades de hidrogênio adsorvido e de átomos de Pt é sempre 1:1, e 

que o valor da carga de hidrogênio adsorvido é 210 µC cm-2, que corresponde a uma medida 

da carga de uma monocamada de hidrogênio adsorvida sobre a superfície de platina 

policristalina [96].  

 

Figura 19 – Voltametrias cíclicas dos catalisadores Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C recém-preparados e Pt/C 
comercial realizadas em 0,5 M de H2SO4, com velocidade de varredura de 50 mV s-1, no 
intervalo de 0,05 – 1,2 V vs. ERH, em atmosfera inerte de Ar e a temperatura ambiente de 
~25 ºC. 

 

 

 

 

A determinação da linha de base para o cálculo da área ativa por Hupd foi feita por um 

método de adsorção de CO, com o intuito de bloquear o processo de formação destas 

espécies. Para isto, os eletrodos foram polarizados a 50 mV por um certo período de tempo 

para a formação de uma monocamada de CO adsorvido (COads) na superfície de platina, 

seguida de uma varredura linear para a oxidação do COads, CO-stripping (este procedimento 

encontra-se descrito na seção 3.4). Desse modo, garante-se que todos os sítios ativos de 

platina estejam inicialmente com COads. Analisando as curvas da Figura 20 observa-se que no 

primeiro ciclo (CO-stripping) não há a presença dos picos típicos de Hupd, sendo as pequenas 

correntes observadas nessa região atribuídas à carga/descarga da dupla-camada do carbono. 

Em seguida, após a oxidação de todas as espécies de COads, o segundo ciclo é idêntico ao 

perfil típico de NPs de Pt suportadas em carbono (Figura 19). Portanto, utilizando a região 

superior de Hupd nesses dois ciclos, sendo o primeiro correspondente à linha de base, 
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determina-se a área ativa do eletrodo [97]. Este método foi utilizado para determinação da 

área ativa em todos os catalisadores, sendo a Figura 20 inserida para fins de ilustração do 

método. Outra maneira também bastante utilizada para a determinação da área eletroativa de 

Pt é baseada no cálculo da área correspondente ao pico do processo de oxidação da 

monocamada de CO (CO-stripping) utilizando o segundo ciclo como linha de base [97], 

também apresentado na Figura 20. Neste método deve-se considerar que a carga necessária 

para oxidar uma monocamada completa de CO é de 420 µC cm-2. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 8. A diferença na magnitude das áreas ativas obtidas por Hupd e CO-

stripping pode estar atribuídas a possíveis defeitos nas nanoestruturas de Pt, de modo que a 

adsorção do CO ocorra por dois sítios, levando a uma diminuição do valor de área calculado. 

Portanto, visto que o método de cálculo de área por Hupd leva a valores mais certos da 

quantidade de sítios ativos de Pt, o mesmo foi considerado para a determinação da atividade 

específica de Pt neste trabalho. 

 

Figura 20 – Voltametria cíclica de oxidação de CO adsorvido na superfície da platina no catalisador 
Pt/MoO2-C seguida pelo segundo ciclo onde nota-se o perfil voltamétrico típico de NPs 
de Pt suportadas. Medidas realizadas em 0,5 M de H2SO4. Eletroadsorção em 50 mV com 
CO (em atmosfera de CO) por 10 min seguido pela saturação da atmosfera por Ar por 
30 min, e por fim a varredura de potencial com velocidade de varredura de 50 mV s-1, no 
intervalo de 0,05 – 1,2 V vs. ERH e a temperatura ambiente de ~25ºC. 
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Tabela 8 – Carga mássica de Pt e área eletroquimicamente ativa para os eletrodos Pt/MoO3-C, 
Pt/MoO2-C recém-preparados e Pt/C comercial determinadas pelos métodos Hupd e CO-
stripping 

 

Eletrocatalisadores 
Carga mássica de Pt / 

µgPt cm-2 

Área ativa do 
eletrodo por Hupd / 

cmPt
2 

Área ativa do 
eletrodo por COads 

/ cmPt
2 

Pt/MoO3-C 29 1,72 1,45 

Pt/MoO2-C 27 3,49 3,11 

Pt/C ETEK® 32 3,77 3,49 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 8, observa-se que Pt/MoO2-C e Pt/C 

ETEK possuem área ativas de Pt bastante próximas, e a pequena diferença pode ser atribuída 

a também ligeira diferença nas cargas mássicas aplicadas em cada eletrodo (Tabela 8). O 

catalisador Pt/MoO3-C apresentou uma área ativa de Pt muito mais baixa comparada às 

demais, cerca de 51% menor. Essa pronunciada diferença pode ser atribuída às características 

semicondutoras do MoO3 utilizado como suporte [122,123]. As NPs de Pt que foram 

impregnadas na região onde somente há espécies de MoO3 podem ter sido isoladas 

eletricamente do circuito externo da célula. No caso do Pt/MoO2-C, as espécies MoO2 são 

óxidos condutores e, portanto, tal efeito não é observado [123–125]. 

 

4.2.3 Caracterização eletroquímica: atividade frente à reação de redução de oxigênio 

(RRO) 

A Figura 21(a) ilustra o fenômeno de histerese que ocorre entre as curvas de 

polarização do eletrodo de Pt/MoO2-C frente à RRO, nos sentidos de varredura catódico e 

anódico [30,96,126]. Este efeito de histerese pode ser explicado considerando-se que a 

superfície da Pt está inicialmente recoberta por OHads nos estágios iniciais da polarização no 

sentido catódico, porém encontra-se na forma reduzida (Pt0) após a reversão do sentido de 

polarização (sentido anódico), sendo a forma reduzida mais ativa frente à RRO, conforme já é 

amplamente conhecido [30]. 
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Figura 21 – Curvas de polarização para a RRO obtida potenciodinamicamente sobre o catalisador 
Pt/MoO2-C em solução 0,5 M H2SO4, com atmosfera saturada com gás O2, a uma 
velocidade de varredura de 5 mV s-1 e à temperatura ambiente de ~25 ºC. (a) efeito de 
histerese na RRO, e (b) curvas em diferentes velocidades de rotação. As correntes foram 
normalizadas pela área geométrica do eletrodo, 0,196 cm2. 

 

 

 

 

Observa-se (Figura 21 (a)) que as curvas de polarização registradas apresentam um 

patamar de densidade de corrente limite difusional bem definido e independente do sentido de 

varredura; devido a este fato, somado ao fato de que quando a célula eletrolítica está saturada 

de O2, o potencial do circuito aberto (~1 V) é suficiente para promover a formação de 

espécies Pt-OHads na superfície do eletrodo, somente os resultados obtidos durante a varredura 

catódica foram utilizados para análises ao longo deste trabalho. 

A Figura 21(b) mostra as curvas de polarização para a RRO obtidas para o eletrodo de 

Pt/MoO2-C recém-preparado em diversas velocidades de rotação, onde pode ser visto que, 

como esperado, há um aumento da corrente limite difusional com o aumento da velocidade de 

rotação do eletrodo [27]. Todos os catalisadores apresentaram o mesmo perfil, portanto, os 

dados foram omitidos. As respostas das curvas de polarização para a RRO conforme 

ilustradas na Figura 21(b) podem ser divididas em três regiões. Na região entre 0,05 – 0,6 V a 

RRO é governada pelo transporte de massa, de forma que a chegada de O2 se torna o fator 

limitante de velocidade. Na região entre 0,9 – 1,0 V, a RRO atua sob controle de transferência 

de carga, onde o fator limitante é a transferência dos elétrons do eletrodo para as espécies 

oxigenadas geradas pela adsorção do oxigênio. Por fim, na região entre 0,6 – 0,9 V, a RRO 

ocorre sob controle cinético misto, onde tanto a transferência de carga quanto o transporte de 

massa influenciam diretamente na velocidade da reação. Analisando a Figura 21, nota-se que 
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a RRO têm início em ~0,95 V, ou seja, em um elevado sobrepotencial (cerca de 280 mV em 

relação ao potencial padrão termodinâmico para a RRO em meio ácido, E0 = 1,23 V), 

corroborando com a sua complicada e lenta cinética de reação [34,127–129]. É importante 

ressaltar que os suportes MoO3-C e MoO2-C recém preparados foram testados frente à RRO e 

não apresentaram atividade catalítica no domínio de potencial abrangido na Figura 21. 

As curvas de polarização para a RRO obtidas em várias velocidades de rotação, como 

exemplificadas na Figura 21(b), foram utilizadas para construção do gráfico de Levich, o qual 

permite determinar o número de elétrons envolvidos na reação de redução de oxigênio em 

cada catalisador [27,130,131]. Os gráficos de Levich para os catalisadores recém-preparados e 

o comercial estão apresentados na Figura 22. 

 

Figura 22 – Curvas de Levich para a RRO nos catalisadores Pt/MoO2-C, Pt/MoO3-C recém-
preparados e Pt/C comercial. As curvas de RRO foram obtidas em solução 
0,5 M H2SO4, com atmosfera saturada com gás O2, a uma velocidade de varredura de 
5 mV s-1, em diversas velocidades de rotação e à temperatura ambiente de ~25 ºC. 

 

 

 

Analisando a Figura 22 nota-se que as curvas de Levich apresentam alta linearidade, o 

que confirma que a difusão de oxigênio é a etapa determinante da velocidade da RRO em 

elevados sobrepotenciais. Para uma reação de primeira ordem com relação à concentração das 
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espécies reagentes, a densidade de corrente limite difusional observada em um eletrodo de 

disco rotatório pode ser expressa pela equação de Levich [132]: 

 

id = Bω0,5         (Equação 4.1) 

 

B = 0,20nFD(2/3) υ(-1/6) C0       (Equação 4.2) 

 

onde id é a densidade de corrente limite difusional (mA cm-2), B é o coeficiente de Levich 

(mA cm-2 rpm-1/2), ω é a velocidade angular (rpm), n é o número de elétrons envolvidos por 

molécula de espécie reagente (mol-1), F é a constante de Faraday (C mol-1), D é o coeficiente 

de difusão da espécie reagente (cm2 s-1), � é a viscosidade cinemática do meio (cm2 s-1) e C0 é 

a concentração da espécie reagente no seio da solução (mol cm-3). 

A partir dos valores dos coeficientes angulares (B) obtidos das curvas de Levich 

(Figura 22), e conhecendo-se os valores de F = 96485 C mol-1, D = 1,4 10-5 cm2 s-1, υ = 1 10-2 

cm2 s-1 e C0 = 1,1 10-6 mol cm-3, foi calculado o número de elétrons envolvidos na RRO para 

cada eletrocatalisador [133]. Os resultados obtidos são incluídos na Tabela 9. Estes resultados 

indicam valores de n próximos de 4, dentro dos erros experimentais, mostrando que a RRO 

segue o mecanismo de 4 elétrons em todos os eletrocatalisadores. 

 

Tabela 9 – Número de elétrons envolvidos, densidades de correntes cinéticas obtidas em potencial de 
0,9 V e coeficientes de Tafel b1 e b2 obtidos para a RRO nos eletrodos Pt/MoO3-C, 
Pt/MoO2-C recém-preparados e Pt/C comercial. 

 

Eletrocatalisadores nelétrons 
i0,9 V / mA 

cmPt
-2 

b1 / mV dec-1 b2 / mV dec-1 

Pt/MoO3-C 4,10 49,0 87 120 

Pt/MoO2-C 3,93 29,5 87 120 

Pt/C ETEK® 3,98 33,1 87 120 
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Figura 23 – Diagrama de Tafel dos eletrocatalisadores Pt/MoO2-C, Pt/MoO3-C recém-preparados e 
Pt/C comercial corrigidos por transporte de massa e as correntes normalizadas pela área 
ativa de Pt, para a RRO em solução 0,5 M de H2SO4, ω = 1600 rpm, à temperatura de 
25 ºC. 

 

 

A análise cinética e mecanística da RRO foi realizada por meio de diagramas de Tafel 

obtidos após a correção por transporte de massa [97] das correntes medidas 

experimentalmente. Para realizar esta correção foram considerados os conceitos descritos a 

seguir. A equação de Butler-Volmer [132,134] apresenta a relação entre a corrente e o 

potencial para uma reação de transferência de carga mono-eletrônica em um eletrodo 

(Equação 4.3). 

 

� = ��[����� −  �(���)��]      (Equação 4.3) 

 

onde �� é a densidade de corrente de troca, η é o sobrepotencial, � é a constante F/RT e α é o 

coeficiente de simetria. Considerando que para elevados sobrepotenciais (η) negativos, onde 

de fato ocorre a RRO, o termo ����� >> �(���)��, e a Equação 4.3 pode ser simplificada, 

resultando na Equação 4.4. 

 

� =  �� �����         (Equação 4.4) 
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que aplicando-se o logaritmo, torna-se: 

 

� =  
�,� ��

��
log �� −  

�,� ��

��
log �     (Equação 4.5) 

 

A Equação 4.5 é conhecida como equação de Tafel, e o termo (2,3 �� ��)⁄  como coeficiente 

de Tafel (b). 

A aproximação realizada acima é válida somente para as regiões que apresentam 

densidades de correntes pouco elevadas, onde a corrente do sistema reacional é controlada 

pela cinética da reação eletródica (chamada de corrente cinética). Entretanto, como já foi dito 

mais acima, a RRO apresenta três regiões que são governadas por controle de transferência de 

carga (controle cinético), por transporte de massa ou por controle cinético misto, onde tanto a 

transferência de carga quanto o transporte de massa influenciam na velocidade de reação. 

Assim, para que a Equação 4.5 seja passível de aplicação para a RRO na região de controle 

cinético misto, foi necessária a correção da corrente para se compensar o efeito difusional 

(transporte de massa). Segundo a literatura [97,132], tal correção pode ser expressa como 

apresentada na Equação 4.6. 

 

�� = � 
�� × �

�� � �
�        (Equação 4.6) 

 

onde �� é a corrente limite difusional, � a corrente obtida diretamente das curvas de 

polarização e �� a corrente cinética. Portanto, a equação de Tafel corrigida por transporte de 

massa assume a forma apresentada pela Equação 4.7, da qual foram obtidos os diagramas de 

Tafel de E vs. log �� (Figura 23). 

 

� =  
�,� ��

��
log �� −  

�,� ��

��
log � 

�� × �

�� � �
�     (Equação 4.7) 

 

A Figura 23 apresenta os diagramas de Tafel referentes à RRO sobre os diversos 

catalisadores. Pode-se notar a presença de duas regiões lineares nas curvas de Tafel (Figura 

23), com coeficientes angulares b1 e b2 (coeficientes de Tafel) que tangenciam os valores de 

87 e 120 mV dec-1 para as regiões de baixos e altos sobrepotenciais, respectivamente. Os 

resultados para todos os catalisadores são reunidos na Tabela 9. Nota-se que os valores de b1 e 
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b2 resultaram próximos a 85 e 120 mV dec-1 em todos os casos, sendo isto explicado em 

função do grau de recobrimento superficial da Pt por espécies oxigenadas. Sabe-se que na 

região de baixos sobrepotenciais, uma a inclinação de ~60 mV dec-1 ocorre na região de 

potenciais onde a superfície eletródica encontra-se recoberta por espécies de oxigênio, e a 

inclinação de ~120 mV dec-1 ocorre na região de potencial onde a superfície eletródica 

encontra-se livre de oxigênio (região de altos sobrepotenciais). A adsorção de oxigênio em 

baixos sobrepotenciais segue a isoterma de Temkin (altos recobrimentos) e em altos 

sobrepotenciais segue a isoterma de Langmuir (baixos recobrimentos) [34,130,135]. O desvio 

de ~60 mV dec-1 para 85 mV dec-1 observado para todos os catalisadores pode ser atribuído à 

adsorção de espécies sulfato e bissulfato provenientes do eletrólito utilizado, que compete 

com as moléculas de oxigênio, dificultando sua adsorção na superfície das NPs de Pt. Como o 

valor de b1 para a curva de Tafel da Pt/C foi também perto de 85 mV dec-1, não se pode 

atribuir o desvio de b1 em termos da influência direta dos óxidos presentes no suporte 

catalítico. Como mencionado anteriormente, os suportes baseados em óxidos de Mo 

sintetizados não possuem atividade catalítica alguma frente à RRO. Isto é mais um fator que 

indica que os óxidos não exercem influência direta no mecanismo e, portanto, na variação na 

inclinação de b1. 

A comparação entre as atividades eletrocatalíticas dos diversos materiais foi feita por 

meio dos valores de atividades específicos obtidos dividindo as correntes experimentais de 

redução de oxigênio registradas a 0,9 V pela área ativa de Pt obtida pelo método Hupd (Tabela 

8). Estes resultados são apresentados na Tabela 9, sendo notado que Pt/MoO3-C apresenta-se 

como o catalisador mais eficiente para redução de oxigênio. Apesar da baixa área eletroativa, 

atribuída ao isolamento de espécies de Pt por MoO3 (óxido semicondutor), as NPs de Pt que 

estão próximas a esses óxidos mas não diretamente (particularmente) ligadas neles pode ter 

tido suas propriedades eletrônicas modificadas, de modo a favorecer a cinética da RRO. 

Elezović et al. [90,91] atribuem esta melhora nas propriedades catalíticas a efeitos sinérgicos 

que ocorrem na interface formada por Pt/MoO3, que facilita a remoção de espécies 

intermediárias oxigenadas da superfície da Pt. Desse modo a superfície torna-se livre para que 

outra molécula de oxigênio possa ser adsorvida, aumentando, portanto, a velocidade da 

reação. 

Analisando os resultados obtidos por XPS (Tabela 7), observa-se, como já 

mencionado, que a incorporação de MoOx no suporte catalítico favorece a permanência das 

espécies de Pt em seu estado metálico. Esses resultados podem explicar as atividades 

específicas apresentadas na Tabela 9. Sabe-se que a forma mais ativa de Pt para RRO é sua 
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forma metálica (Pt0), pois quando as NPs de Pt estão passivadas (superfície recoberta por 

espécies oxigenadas) elas impedem a aproximação de O2 nos sítios ativos para RRO, 

diminuindo a velocidade da reação [128,136]. Os resultados obtidos por voltametria cíclica 

(Figura 19) também apontam para a melhora da catálise da RRO pelas NPs de Pt quando 

impregnadas em suportes baseados em MoOx. De acordo com a literatura, a posição do pico 

de redução da Pt é intrinsicamente relacionado com a atividade catalítica frente a RRO 

[50,96]. Um deslocamento do pico de redução da Pt em direção a potenciais mais elevados 

reflete a diminuição da força de adsorção de espécies OHads, as quais inibem a RRO [137]. 

Desse modo, observa-se pela Figura 19 que o Pt/MoO3-C apresenta o pico de redução de Pt 

deslocado positivamente em relação aos demais materiais, explicando o aumento da atividade 

específica frente a RRO (Tabela 9). 

 

4.3 Investigação da estabilidade dos eletrocatalisadores Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C e Pt/C 

ETEK® 

 

Os voltamogramas referentes aos materiais antes e após os envelhecimentos 

eletroquímicos estão apresentados na Figura 24. As respectivas áreas eletroativas estão 

registradas na Tabela 10. Os materiais foram caracterizados eletroquimicamente em intervalos 

definidos de ciclagem para melhor entender a velocidade de degradação em função das 

condições impostas pelo teste de envelhecimento acelerado. Pela Figura 24, observa-se que os 

primeiros 4500 ciclos são responsáveis por grande parte da perda de área ativa (APt) dos 

materiais (cerca de 30%), o que pode ser resultado do crescimento das NPs de Pt . Acredita-se 

que partículas maiores de platina são menos suscetíveis à corrosão, como mencionado na 

literatura [39]. Isso explica a diminuição da velocidade de degradação das NPs de Pt 

conforme os eletrodos são ciclados. Após mais 2000 ciclos de um total de 10000 ciclos já 

realizados, não foi possível observar mais perdas significativas de APt, sugerindo que as 

partículas podem ter atingido um tamanho que garante maior estabilidade [39]. Apesar da 

elevada diminuição de APt observada em todos os materiais, não ocorreram variações 

significativas na região da dupla camada elétrica, indicando que tal método de degradação é 

específico para o teste de estabilidade das NPs de Pt. 
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Figura 24 – Voltametrias cíclicas a velocidade de 50 mV s-2, em 0,5 M H2SO4, dos catalisadores 
Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C e Pt/C ETEK novos e em definidos números de ciclagens do teste 
de envelhecimento acelerado aplicado. 

 

 

 

Tabela 10 – Área eletroquimicamente ativa dos eletrodos Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C recém-preparados e 
Pt/C comercial novos e após diversos ciclos de teste de degradação 

 

Materiais Número de ciclos 
Área ativa do 

eletrodo / cmPt
2 

Porcentagem de 
perda de área 

Pt/MoO3-C 

Novo 1,72 - 

4500 1,06 38,4 

10000 0,89 48,3 

12000 0,85 50,6 

Pt/MoO2-C 

Novo 3,49 - 

4500 2,17 37,8 

10000 1,64 53,0 

12000 1,62 53,6 

Pt/C ETEK® 

Novo 3,77 - 

4500 2,71 28,1 

10000 2,34 37,9 

12000 2,22 41,1 
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Em eletrodos de Pt/C já é conhecido que ocorre dissolução de platina durante 

variações de potencial [98–100]. De acordo com Ohma et al. [53] a faixa de potencial na qual 

opera cada célula a combustível no conjunto de células (‘stack’) que forma o sistema 

operacional é de aproximadamente 0,6 a 1,0 vs. ERH, nos protótipos de veículos elétricos, 

sendo que o primeiro potencial se refere ao máximo desempenho da célula (carga máxima de 

operação) e o último ao potencial de circuito aberto que se verifica durante a interrupção da 

operação. Sabe-se que em potencial de 0,6 V a superfície de platina está completamente livre 

de óxidos (Pt0) e que em 1,0 V a mesma se encontra na forma de Pt-OHads, por exemplo. 

Quando as espécies oxigenadas recobrem a superfície de platina, sua dissolução é suprimida 

devido a essa camada protetora de óxidos. De acordo com a literatura, a dissolução de platina 

ocorre majoritariamente em Pt0 [138,139]. Portanto, o teste de degradação utilizado, onde se 

varia rapidamente o potencial entre 0,6 e 1,0 V (salto potenciostático), faz com que as NPs de 

Pt levem um pouco de tempo para se oxidarem em 1,0 V, deixando-as expostas e, assim, 

aumentando a taxa de dissolução. Desta forma, quando Pt0 é exposta subitamente a um 

elevado potencial, ela pode ser mais facilmente dissolvida até que a camada de óxido seja 

novamente formada [138,139]. Desse modo, o teste de degradação empregado acelera o 

processo de dissolução das NPs de Pt, permitindo correlaciona-lo com os efeitos de longo 

prazo nos eletrodos das células a combustível operando em condições normais. 

As micrografias obtidas por TEM para cada material novo e após 12000 ciclos no 

regime do teste de degradação mencionado encontram-se na Figura 25, enquanto os seus 

respectivos histogramas globais estão na Figura 26. As micrografias dos catalisadores novos 

já foram abordadas na seção 4.2.1 e foram aqui repetidas para facilitar as comparações. As 

micrografias dos catalisadores Pt/C e Pt/MoO3-C após o extenso ciclo de degradação (12000 

ciclos) mostram a formação de partículas de platina com maior grau de cristalinidade, 

refletindo a esperada aglomeração das NPs, inicialmente com formato arredondado. O 

catalisador Pt/MoO2-C também teve suas partículas de platina aumentadas, porém em menor 

extensão que os demais. Todos os catalisadores apresentaram perdas de carga de Pt após o 

envelhecimento. Apesar de não ter sido possível realizar medidas de EDX após as ciclagens, 

as micrografias mostram qualitativamente a diminuição da quantidade de NPs de Pt por área 

do material. Isto reflete prováveis decréscimos na proporção mássica de Pt no eletrodo e, 

consequentemente, na diminuição do valor de área eletroativa (Tabela 10). Portanto, nenhum 

dos óxidos de molibdênio, a princípio, diminui a extensão da degradação da platina. 
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Figura 25 – Micrografias de cada eletrocatalisador novo e após 12000 ciclos de 0,6 – 1,0 V em 
0,5 M H2SO4, atmosfera de ar e temperatura de 25 ºC. Micrografias obtidas por TEM. 

 

 

Figura 26 – Histogramas globais para cada eletrocatalisador novo e após 12000 ciclos. Os insertos 
presentes são histogramas referentes à esfericidade das NPs de Pt presentes em cada 
catalisador. 
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Analisando os histogramas da Figura 26 observa-se que inicialmente Pt/MoO2-C e 

Pt/MoO3-C possuem distribuição de tamanhos de partículas homogênea em uma pequena 

faixa de tamanho, apesar de alguns aglomerados terem sido observados. O catalisador Pt/C 

também possui certa homogeneidade, porém a distribuição possui uma faixa maior de 

tamanhos. Após os 12000 ciclos, observa-se um claro aumento na faixa de tamanhos de 

partículas em todos os catalisadores, evidenciando aumento da proporção de nanopartículas 

maiores. Apesar disso, os perfis dos histogramas continuam essencialmente os mesmos, 

exceto para Pt/MoO3-C, para o qual uma porção considerável de partículas de maior tamanho 

é formada.  

Examinando os insertos em cada histograma da Figura 26 é possível detectar diversas 

variações na morfologia das nanopartículas. Os resultados de Pt/C indicam que as partículas 

antes do envelhecimento são essencialmente esféricas e que o ciclo de degradação leva a um 

aumento da proporção de partículas mais alongadas. Esse fenômeno pode ser atribuído à 

processos tais como coalescência e fusão de nanopartículas, que tornam as partículas maiores 

e mais alongadas que as anteriores. Os resultados para Pt/MoO2-C mostram que as 

nanopartículas recém-preparadas são menos esféricas comparadas às de Pt/C e Pt/MoO3-C. 

Porém, ao contrário do ocorrido com as partículas de Pt/C, as de Pt/MoO3-C e, 

particularmente, as de Pt/MoO2-C, tiveram seu grau de esfericidade aumentado após o 

envelhecimento eletroquímico. De acordo com Vion-Duty et al. [54] o mecanismo de 

dissolução e re-deposição de partículas de menor diâmetro denominado “Ostwald ripening 

eletroquímico” resulta em um aumento da proporção de partículas esféricas, porém com 

tamanho maior do que as partículas originais. Desse modo, a priori, pode-se considerar que 

um dos mecanismos de dissolução que ocorre nestes materiais, mais particularmente em 

Pt/MoO2-C, é o de Ostwald ripening, não podendo ser descartado, entretanto, a possibilidade 

de ocorrência de outros mecanismos de degradação.  

Analisando as imagens de TEM na Figura 25, observa-se a formação de 

nanopartículas de platina equiaxiais em Pt/MoO3-C após o envelhecimento eletroquímico. A 

Figura 27 apresenta outras imagens de TEM que resultaram da busca de maior evidências 

desse efeito. De acordo com Mabuchi et al. [140], a existência de grãos equiaxiais pode 

indicar a ocorrência de um processo de re-cristalização do material. Ferreira et al. [50] 

também encontraram os mesmos tipos de nanopartículas após a degradação do catalisador 

Pt/Vulcan no cátodo de uma PEMFC. O protocolo de envelhecimento foi bastante similar ao 

utilizado no presente trabalho, ou seja, ciclagem de potencial no intervalo de 0,6 – 1,0 V com 

velocidade de varredura de 20 mV s-1. Os autores sugerem que esse efeito deve-se à 
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reprecipitação das espécies de platina dissolvidas através da reação com o gás H2 advindo do 

ânodo pelo processo denominado de crossover [50]. Como já mencionado, o teste de 

degradação utilizado neste trabalho foi realizado em meia-células e, portanto, não há como 

atribuir a formação destas partículas pela reação sugerida acima. Sendo assim, o mecanismo 

de Ostwald ripening eletroquímico parece ter o papel majoritário na degradação desse 

catalisador e na formação destas partículas. 

 

Figura 27 – Micrografias obtidas após o envelhecimento eletroquímico do catalisador Pt/MoO3-C. O 
esquema também apresentado ilustra mecanismo de degradação responsável pela 
formação das nanopartículas de platina equiaxiais. 

 

 

 

Em resumo, conclui-se que os mecanismos de degradação de NPs para Pt/MoO2-C e 

Pt/MoO3-C tais como a migração de cristalito seguida de coalescência e a corrosão do suporte 
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catalítico se ocorreram, foi em extensão bem menor do que o de Ostwald ripening. Os 

insertos nos histogramas (Figura 26) dão suporte a esta conclusão de modo que a diminuição 

da proporção de partículas com baixa esfericidade, característica das nanopartículas formadas 

após coalescência de cristalitos, é diminuída tanto para Pt/MoO3-C quanto para Pt/MoO2-C. 

No caso da Pt/C comercial (Figura 26) observa-se que a proporção de NPs de Pt esféricas 

diminuiu (diminuição do grau de esfericidade). Portanto, para Pt/C, além do Ostwald 

ripening, a migração de cristalitos e consequente coalescência pode estar envolvida no 

processo de degradação deste material. Analisando as curvas voltamétricas obtidas após o 

teste de degradação (Figura 24), observa-se que a região da dupla-camada elétrica permanece 

intacta, de modo que a formação de NPs com diâmetro mais elevado não deve ser 

acompanhada pela corrosão do carbono.  

Além do mecanismo Ostwald ripening e a migração e coalescência de cristalitos (para 

o caso de Pt/C comercial) responsáveis pelo crescimento das NPs de Pt, acredita-se que 

grande parte da diminuição da área ativa de platina seja também devida ao descolamento e a 

dissolução das mesmas seguida de migração para o seio da solução [57]. A ciclagem rápida 

entre 0,6 e 1,0 V deveria facilitar que as NPs de Pt de baixo tamanho que por ventura são 

dissolvidas, sejam re-precipitadas no eletrodo [55]. No entanto, os dados mostram que grande 

parte da carga de platina é perdida com consequente diminuição da APt (Tabela 10). Este 

fenômeno pode ser observado qualitativamente pelas micrografias de TEM (Figura 25). Como 

não foi possível realizar a técnica IL-TEM (Identical Location-TEM) [55,58], onde é possível 

comparar uma região específica do catalisador antes e após o envelhecimento eletroquímico, 

não é possível saber a extensão dessa perda de NPs de Pt, porém observa-se que todos os 

catalisadores tiveram uma diminuição na densidade de NPs de Pt por área de suporte. 

A Figura 28 apresenta as curvas de polarização potenciodinâmicas para a RRO nos 

catalisadores novos e após 12000 ciclos (0,6 – 1,0 V). O número de elétrons envolvidos na 

RRO para cada catalisador foi calculado utilizando a equação de Levich (Equação 4.1) do 

mesmo modo já discutido. Em concordância com os resultados já apresentados, a Tabela 11 

mostra que a RRO nos catalisadores ocorre pelo envolvimento de 4 elétrons. Portanto, apesar 

da diminuição da corrente cinética da reação, os materiais mostraram-se eficientes na 

conversão de O2 em H2O. O mecanismo pelo qual a RRO se passa é desconhecido, ou seja, 

não se pode afirmar se é direto ou indireto. Apesar disto, a magnitude das correntes limites 

difusionais obtidas para todos os catalisadores indicam que caso H2O2 seja formado, o mesmo 

é imediatamente reduzido à H2O.  
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Figura 28 – Curvas de polarização para a RRO obtida potenciodinamicamente a velocidade de 
5 mV s - 2, em 0,5 M H2SO4, ɷ = 1600 rpm, dos catalisadores Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C e 
Pt/C ETEK novos e em definidos números de ciclagens do teste de envelhecimento 
acelerado aplicado. As correntes foram normalizadas pela área geométrica do eletrodo, 
0,196 cm2.Os insertos são aproximações da região de transferência de carga e possuem 
intervalo de potenciais de 0,83 – 0,92 V vs. ERH. 

 

 

O fator em maior destaque nas curvas de polarização de todos os eletrocatalisadores é 

o deslocamento de correntes cinéticas para menores valores (insertos na Figura 28). 

Analisando esses dados em conjunto com os obtidos por TEM (Figura 26), pode-se atribuir 

que o decréscimo das correntes decorre do aumento do tamanho médio das partículas e a 

redução do seu número em cada catalisador após o envelhecimento eletroquímico que, 

consequentemente ocasiona perdas de áreas ativas, como observado por voltametria cíclica 

(Figura 24). De acordo com a (Figura 28, inserto referente à Pt/C), o catalisador Pt/C 

comercial apresentou uma constante taxa de degradação, proporcional ao número de ciclos 

aplicados no envelhecimento eletroquímico. O catalisador Pt/MoO2-C apresentou as maiores 

diminuições de correntes cinéticas (também proporcionais ao número de ciclos) nos primeiros 

10000 ciclos, sendo que após os 2000 ciclos posteriores não houve alteração significativa no 
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valor de corrente (Figura 28, inserto referente a Pt/MoO2-C). O catalisador Pt/MoO3-C 

apresentou uma diminuição de corrente acentuada nos primeiros 4500 ciclos e pouca variação 

nos demais ciclos aplicados (Figura 28, inserto referente a Pt/MoO3-C). 

 

 

Tabela 11 – Número de elétrons envolvidos, correntes cinéticas (normalizadas pela área eletroativa de 
Pt) obtidas em potencial de 0,9 V e coeficientes de Tafel b1 e b2 obtidos para a RRO nos 
eletrodos Pt/MoO3-C, Pt/MoO2-C recém-preparados e Pt/C comercial em intervalos 
definidos de ciclagem eletroquímica 

 

Materiais Número de ciclos nelétrons i0,9 V / mA cmPt
-2 b1 / mV dec-1 b2 / mV dec-1 

Pt/MoO3-C 

Novo 4,10 49,0 87 120 

4500 - 31,6 - - 

10000 - 34,7 - - 

12000 3,81 32,4 83 118 

Pt/MoO2-C 

Novo 3,93 29,5 87 120 

4500 - 33,1 - - 

10000 - 33,9 - - 

12000 3,90 33,9 83 118 

Pt/C ETEK® 

Novo 3,98 33,1 87 120 

4500 - 32,4 - - 

10000 - 33,1 - - 

12000 3,90 30,9 83 118 

 

 

Os diagramas de Tafel obtidos após o envelhecimento eletroquímico estão 

apresentados na Figura 29, sendo os valores de b1 e b2 apresentados na Tabela 11. Observa-se 

que as inclinações b1 e b2 sofreram alterações mínimas em relação aos resultados da Figura 
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23, indicando que os modos de adsorção das espécies oxigenadas na superfície de platina e 

sua intensidade não foram alterados. Ou seja, a adsorção de O2 em baixos sobrepotenciais 

segue a isoterma de Temkin (altos recobrimentos) e em altos sobrepotenciais segue a isoterma 

de Langmuir (baixos recobrimentos) [34,130,135]. 

 

Figura 29 – Diagrama de Tafel dos eletrocatalisadores Pt/MoO2-C, Pt/MoO3-C e Pt/C ETEK 
corrigidos por transporte de massa e as correntes normalizadas pela área ativa de Pt dos 
respectivos eletrodos, para a RRO em solução 0,5 M de H2SO4, ω = 1600 rpm, à 
temperatura de 25 ºC, após o envelhecimento eletroquímico. 

 

 

Na Tabela 11, são apresentados os valores de i0,9 V obtidos ao longo do processo de 

ciclagem, até se completar 12000 ciclos. A análise das correntes normalizadas pela área 

eletroativa de Pt (i0,9 V) permite avaliar o comportamento catalítico intrínseco de cada material 

(atividade específica), antes e após o teste de degradação. Para fins de comparação as 

atividades específicas foram determinadas em potencial fixo de 0,9 V vs. ERH, pois este está 

localizado em uma região onde não há influência de processos difusionais [34,133]. Estes 

valores encontram-se na Tabela 11. Verifica-se que o catalisador Pt/C comercial manteve sua 

atividade específica relativamente constante até os primeiros 10000 ciclos. Após 12000 ciclos, 

o valor de i0,9 V diminuiu cerca de 7% do valor inicial. A possível causa desta pequena perda 

de atividade pode estar relacionada com a formação de partículas com estruturas que 
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dificultam a dessorção dissociativa de OHads, etapa determinante da RRO em potenciais 

próximos a 0,9 V. 

O catalisador Pt/MoO3-C apresentou inicialmente a maior atividade específica, cerca 

de 48 % maior que a de Pt/C ETEK, atribuída a possíveis efeitos sinérgicos metal/suporte 

(seção 4.2.3). Resultados de XPS mostram que Pt/MoO3-C recém-preparado possui maior 

proporção de platina na forma metálica, que é ativa para a RRO. Em contrapartida, Pt/MoO3-

C apresentou uma elevada diminuição de atividade após as ciclagens eletroquímicas, 

evidenciada por uma queda de cerca de 34 % do valor de i0,9 V (Tabela 11). Estes resultados 

estão em parte de acordo com os apresentados por Çakar et al. [88], que afirmam que o MoO3 

aumenta a área ativa de Pt e incrementa sua atividade frente a RRO. De fato a atividade 

específica de Pt é aumentada, porém a possível impregnação das NPs de Pt diretamente no 

MoO3 acarreta na diminuição da área ativa, devido às características semicondutoras deste 

óxido [122,123]. Apesar do incremento na atividade da platina ocasionado pela presença deste 

óxido, estes resultados demonstram que as espécies de MoO3 presentes no suporte catalítico 

não estabilizaram as NPs de Pt, como de fato foi observado pelos resultados obtidos por TEM 

(Figura 27). Pt/MoO3-C foi o único material que após a ciclagem apresentou nanopartículas 

de platina equiaxiais, ou seja, partículas com elevado grau de cristalinidade. Estas partículas 

apresentam tamanhos grandes e formatos bem distintos das demais, o que pode ter sido a 

possível causa da considerável perda de atividade do material Pt/MoO3-C. Contudo, 

comparando-se os valores de i0,9V após os 12000 ciclos, este material ainda apresentou 

atividade superior à Pt/C (cerca de 5 % maior). 

O catalisador Pt/MoO2-C foi o que apresentou maior estabilidade da atividade 

específica frente ao envelhecimento eletroquímico. De acordo com a Tabela 11, as correntes 

em 0,9 V permaneceram essencialmente constantes após todos os passos da ciclagem. De 

fato, a i0,9 V teve seu valor aumentado comparado ao valor obtido para o material recém-

preparado de cerca de 15 %. Como mencionado na seção 4.2.1, apesar dos dados de XPS 

mostrarem que a superfície das partículas de MoO2 possuem majoritariamente espécies de 

Mo6+ e Mo5+ (Tabela 6), não se pode descartar a presença de Mo4+ no interior das partículas 

na forma de MoO2, mesmo que com menor grau de cristalinidade. Essa possibilidade é 

reforçada pelo resultado de EDX obtido para Pt/MoO2-C recém-preparado (Tabela 4), o qual 

mostra que não ocorreu perda alguma de Mo após a impregnação de NPs de Pt. Dessa forma, 

é possível correlacionar as características promotoras de atividade frente a RRO das NPs de Pt 

pelas espécies de Mo6+, com as características promotoras de estabilidade química e física das 

NPs de Pt pelo suporte MoO2, mantendo sua integridade catalítica após os 12000 ciclos entre 
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0,6 – 1,0 V. As espécies de Mo6+ em contato com as NPs de Pt podem ter ocasionado o 

aprimoramento da atividade catalítica que se manteve até o final da ciclagem porque as 

espécies de MoO2 devem ter reduzido a taxa de aglomeração das NPs de Pt. O histograma 

apresentado na Figura 26 comprova esta sugestão, pois mostra que após os 12000 ciclos não 

houve alargamento pronunciado da distribuição de tamanho dos cristalitos do Pt/MoO2-C 

comparado aos histogramas de Pt/MoO3-C e Pt/C; além disso, o histograma indica que houve 

um aumento significativo na porcentagem de NPs de Pt com elevado grau de esfericidade 

(inserto na Figura 26 referente ao Pt/MoO2-C). Portanto, apesar da diminuição de área ativa 

em todos os catalisadores (Tabela 10) após o envelhecimento eletroquímico, o suporte 

catalítico MoO2-C evitou que as partículas de platina remanescentes sofressem demasiada 

aglomeração, como foi observado para o Pt/MoO3-C e o Pt/C. 
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5 CONCLUSÕES 

Os suportes catalíticos apresentaram elevada cristalinidade, observada por DRX 

(Figura 10), comprovando a formação das estruturas dos óxidos almejadas. Ao analisar-se as 

áreas eletroativas de Pt (Tabela 8), acredita-se que o caráter semicondutor do MoO3 teve 

influência nas NPs de Pt, inativando-as por meio de problemas de condução eletrônica. 

Porém, apesar deste fato, o catalisador Pt/MoO3-C apresentou a maior atividade específica 

frente à RRO (Tabela 9), explicado por efeitos sinérgicos metal/suporte. A interação entre 

metal/suporte foi evidenciada pelos resultados de XANES apresentados na Figura 18, onde a 

variação na magnitude da “linha branca” em potencial de 0,5 V comparada à de Pt/C indica 

que de fato as espécies de óxido de molibdênio depositadas no carbono em Pt/MoO3-C e 

Pt/MoO2-C estão muito próximas às NPs de Pt. 

Quando investigada a estabilidade dos materiais frente ao teste de degradação 

eletroquímico acelerado, observou-se que, a princípio, nenhum dos óxidos de molibdênio 

diminuem a extensão da degradação da platina. O principal mecanismo de degradação 

atribuído ao desgaste dos materiais recém-preparados, em particular do Pt/MoO2-C, foi o de 

Ostwald ripening eletroquímico. A degradação do catalisador por migração seguida de 

coalescência de cristalitos de platina e a corrosão do suporte catalítico, se ocorreram, foi em 

menor extensão. No caso da Pt/C comercial, observou-se que a proporção de NPs de Pt 

esféricas diminuiu (diminuição do grau de esfericidade). Portanto, para Pt/C, além do Ostwald 

ripening, a migração de cristalitos e consequente coalescência pode estar envolvida no 

processo de degradação deste material. 

Analisando-se as atividades específicas frente à RRO para cada catalisador antes e após 

o envelhecimento eletroquímico, foi observado que Pt/MoO2-C apresentou-se como o 

material mais estável dentre os demais. Essa estabilidade foi atribuída ao sinergismo entre as 

espécies de Mo6+ na superfície do MoO2-C com as NPs de Pt, que acentua a atividade 

específica frente à RRO, e também às espécies de MoO2 que podem ter contribuído para 

redução da taxa de aglomeração das NPs de Pt, fato comprovado pelo histograma apresentado 

na Figura 26, o qual mostra que após os 12000 ciclos não houve alargamento pronunciado da 

distribuição de tamanho dos cristalitos de Pt/MoO2-C comparado aos histogramas de 

Pt/MoO3-C e Pt/C. 
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