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Introdução 

O desenvolvimento de eletrocatalisadores para 
oxidação de etanol é de extrema importância, pois 
este álcool pode ser utilizado no ânodo de células a 
combustível. Tais dispositivos convertem 
diretamente energia química em energia elétrica 
com alta eficiência, de maneira limpa e com baixo 
nível de ruído 
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A platina é o principal eletrocatalisador, porém há 
uma grande dificuldade na quebra da ligação C-C do 
etanol para formar CO2, produto da oxidação 
completa. 
Tem-se observado que o Pd é um bom catalisador 
para a eletro-oxidação de alcoóis em meio alcalino
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e, a atividade catalítica do ouro nanoparticulado tem 
se mostrado eficiente em catálise heterogênea. 
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Neste sentido, o trabalho tem como objetivos 
desenvolver catalisadores contendo paládio e ouro, 
para avaliar o comportamento da oxidação de etanol 
em meio alcalino utilizando técnicas eletroquímicas 
convencionais e técnicas espectro-eletroquimicas de 
FTIR in situ, para identificação de produtos e 
intermediários da reação.  
Os nanocatalisadores foram sintetizados pelo 
método da impregnação. Utilizando como 
precursores metálicos os sais PdCl2 e HAuCl4 .3 
H2O, como redutor borohidreto em solução de 
NaOH e como suporte carbono (Vulcan XC – 72). 

Resultados e Discussão 

Resultados de cronoamperometria em -0,35 V vs 
Ag/AgCl (figura 1) mostraram que a composição 
com 80 % de paládio e 20 % de ouro apresenta uma 
atividade catalítica superior a de Pd/C, indicando 
que a presença de ouro em pequena quantidade 
melhora a catálise de etanol. 
As bandas no espectro de infravermelho da 
oxidação de etanol sobre a composição de 80:20 
começam a aparecer no potencial -0,1 V e, essas 
bandas são de acetato. Quando a oxidação é 
realizada sobre Pd/C as bandas de acetato 
aparecem em potenciais maiores, em torno de 0,1 
V. 
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Figura 1. : Curvas cronoamperométricas em meio 
de KOH 0,1 mol L

-1
 na presença de etanol em 

concentração 0,5 mol L
-1

. 
 

Conclusões 

A adição de ouro ao paládio, quando está presente 
em 20 %, acarreta em um aumento na atividade 
catalítica. Não é observado produto da oxidação 
completa (CO2), é observado apenas acetato. 
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