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Introdução 

Considerando a importância tecnológica das células 

a combustível, muitos esforços continuam voltados 

ao estudo e desenvolvimento de catalisadores 

eficientes para a reação de redução de oxigênio e 

para reações anódicas dependendo do combustível 

utilizado. Todos com o objetivo comum de aumentar 

a eficiência das reações envolvidas e entender 

claramente o motivo  das variações nas atividades 

catalitícas. 

A platina é o material mais ativo e o principal 

componente dos catalisadores utilizados em células 

a combustível de baixa temperatura de operação. 

Portanto, com o objetivo de aumentar o 

desempenho dos catalisadores, a preparação de 

ligas de platina com outros metais de transição têm 

sido foco de intensa pesquisa
1,2

.  

Com o intuito de diminuir o sobrepotencial da 

redução de oxigênio sobre a platina, o 

desenvolvimento de catalisadores bimetálicos, tais 

como Pt-Mn, Pt-Ni, Pt-Co, Pt-Cr, Pt-V, Pt-Fe
 
e Pt-Cu 

têm sido largamente investigados
3
. 

Os objetivos deste trabalho foram preparar e 

caracterizar eletrocatalisadores de Pt-Ni/C visando a 

melhorar a eficiência na eletrocatálise das reações 

destas células, especialmente na reação de redução 

de oxigênio. 

Resultados e Discussão 

Os catalisadores de Pt (20% em massa) dispersos 

em carbono de alta área superficial foram 

preparados pelo método do ácido fórmico 

Inicialmente o pó de carbono de alta área superficial 

é adicionado a uma solução de ácido fórmico e a 

mistura é aquecida. Uma solução contendo o sal de 

platina é adicionada em etapas. Preparou-se 

catalisadores utilizando o pH do meio reacional 

básico e borbulhando mistura H2/CO. O material foi 

comparado com catalisador comercial de PtNi/C 

Etek. 

A Tabela 1 mostra dados calculados a partir de 

difratogramas de raios-X e espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-X.  

Na Figura 2 são mostrados os testes de célula 

unitária para os catalisadores sintetizados. 
O resultado obtido mostrou que a rota de síntese 
utilizada, em meio básico com a atmosfera de  

 
H2/CO, incorporou totalmente o Ni. A rota de síntese 
escolhida é promissora para preparação de 
catalisadores de Pt-Ni, uma vez, que em meio 
básico os íons dos metais de transição como Fe, Ni 
e Co, tem grande dificuldade em se reduzir. 

Entretanto o tamanho de cristalito médio obtido para 

o catalisador sintetizado é maior que para os 

catalisadores comerciais. A combinação do elevado 

tamanho de cristalito e a composição do segundo 

metal no catalisador de Pt contribuíram para o 

desempenho catalítico inferior aos comerciais. 

 

Tabela 1- Dados dos catalisadores calculados a 

partir de DRX e EDX. 

Catalisador Tamanho 
Composição 

(Pt:Ni) 

Pt-Ni/C ETEK 3,1 63:34 
Pt-Ni/C H2CO 6,5 49:51 
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Fi
gura 2. Desempenho catalítico comparativo dos 
catalisadores. Tcélula=70ºC. 

Conclusões 

A rota de síntese escolhida é promissora para 

preparação de catalisadores de Pt-Ni, com alta 

incorporação de Ni. O tamanho de cristalito e a 

composição do catalisador preparado contribuíram 

para o desempenho catalítico inferior aos 

catalisadores comerciais. 
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