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Introdução 
Os modificadores superficiais apresentam um 
grande impacto na eletro-oxidação oscilatória de 
moléculas orgânicas pequenas(MOP)1. A platina é 
um excelente catalisador para a desidrogenação de 
MOP’s, mas é ineficiente para a oxidação total dos 
resíduos adsorvidos contento carbono. Dentre 
muitas estratégias para minimizar o problema, os 
intermetalicos ocupam um espaço importante, pois 
apresentam consideravel estabilidade estrutural e 
química2. O estudo da eletrocatálise fora do 
equilíbrio termodinâmico pode fornecer novas 
informações a respeito do mecanismo de eletro-
oxidação de MOP’s3.  

Resultados e Discussão 
A Figura 1 apresenta séries temporais durante a 
eletro-oxidação do ácido fórmico, fig.1a, e etanol, 
fig.1b, sobre a superficie do intermetalico PtSn 
(vermelho) e sobre a superfície de referência Pt 
(azul). O aumento do recobrimento de espécies 
carbonáceas, que bloqueiam a superfície, faz o 
potencial aumentar para manter a corrente aplicada 
pelo galvanostato. Em um dado potencial as 
espécies são oxidadas, liberando sítios e o potencial 
decresce novamente e o ciclo recomeça.  
 

 

 
 
Figura 1. Series temporais durante a eletro-
oxidação do ácido fórmico, 0,5 mol.L-1 (a) e etanol, 
0,5 mol.L-1,(b) sob a superfície de PtSn (vermelho) e 
Pt (azul), em 0,1 mol.L-1 de H2SO4. 

 
A presença do Sn na fase intermetálica promove 
drástica mudança no comportamento das oscilações 
de potencial, a qual tem amplitude em potenciais 
menos positivos, maior frequência e número de 
ciclos.  
A separação da janela de potencial na qual as 
oscilações ocorrem é claramente observada na 
Fig.2. A razão dU/dt decresce e se mantém 
constante próximo de zero para PtSn, enquanto que 
para o Pt a razão aumenta. Isto reflete a maior 
tolerância ao veneno para a superfície de PtSn.  
 

 

 
Figura 2. dU/dt vs. U, calculados a partir da Fig.1, 
para o ácido fórmico (a) e etanol (b). 

Conclusões 
O Sn tem considerável efeito na dinâmica oscilatório 
do ácido fórmico e etanol, caracterizado como um 
decréscimo de potencial e frequência de oscilação. 
A taxa de envenenamento durante o processo auto-
organizado é menor para PtSn comparado com a 
Pt.  

Agradecimentos 
CAPES, CNPq a FAPESP. 
____________________ 
1 Perini, N. Sitta E, Angelo, A.C.D., Varela, H., Cat. Commun. 2013, 30, 
23. 
2 Pinto, L.M.C., Silva, E.R., Caram, R., Tremiliosi-Filho, G.,  Angelo, 
A.C.D., Intermetallics, 2008, 16, 246. 
3 Nagao R., Cantane, D.A., Lima, F.H.B., Varela H., Phys. Chem. Chem. 
Phys., 2012, 14, 8294.   


