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Introdução 

      A Célula a Combustível de Formiato Direto 
(Direct Formate Fuel Cell - DFFC) é um dispositivo 
promissor para a geração de energia elétrica de 
eficiência elevada que emite baixas concentrações 
de poluentes [1]. Catalisadores de Pt, são 
comumente utilizados nas DFFC’s pois apresentam 
alta atividade catalítica para o processo de eletro-
oxidação do formiato [1]. De acordo com a literatura, 
a utilização de CeO2, na constituição do suporte do 
catalisador, apresenta diversas vantagens para a 
atividade catalítica da Pt para diferentes reações [2-
3]. Assim, neste trabalho, foi realizada a síntese de 
nanopartículas (NP’S) de Pt policristalinas 
suportadas em C e C/CeO2 (nas proporções 10, 20 
e 30% de CeO2) e avaliou-se a influência da adição 
do CeO2 na atividade eletrocatalítica das NP’s de Pt 
frente ao processo de eletro-oxidação do formiato 
(PEF), além da tolerância ao envenenamento da Pt 
durante o PEF. 

Resultados e Discussão 

      As medidas da Voltametria Cíclica (VC) 
mostraram que as densidades de corrente de pico 
para o PEF dos materiais que cotinham CeO2 foram 
superiores ao da Pt/C poli. Para os materiais 
Pt/C.20%CeO2 e Pt/C.30%CeO2, houve um 
acréscimo da densidade de corrente de pico de 
aproximadamente 2% comparando-se com a Pt/C. 
Já para o material Pt/C.10%CeO2, foi observado um 
acréscimo da densidade de corrente de pico mais 
significativo, de aproximadamente 28%, 
comparando-se com a Pt/C. 
      Nos ensaios de Cronoamperometria (CA), ao 
final de 30 minutos, foi possível observar que as 
densidades de corrente finais para o PEF nos 
materiais Pt/C e Pt/C.10%CeO2 apresentaram 
valores semelhantes. Para o material 
Pt/C.20%CeO2, foi observada uma densidade de 
corrente final 33% maior que na Pt/C, 
aproximadamente. Já para o material 
Pt/C.30%CeO2, o acréscido da densidade de 
corrente final foi de aproximadamente 13% 
comparando-se com a Pt/C. 

     As amostras serão caracterizadas por Difração 

de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET).  Resultados de DRX e MET 

confirmarão a incorporação de CeO2 ao catalisador. 

 

 

Figura 1. (a) VC em KOH + HCOONa a 20 mV s-1 
(b) CA em KOH + HCOONa em -0.55 V 
 

Conclusões 

      A adição de CeO2 resultou no aumento da 

eficiência eletrocatalítica na NP’s Pt frente ao PEF. 

O acréscimo da eficiência catalítica das NP’s foi 

mais pronunciado no material Pt/C.10%CeO2. Foi 

observado na literatura um aumento da atividade 

catalítica da Pt ao ser adicionado o CeO2 na 

constituição do catalisador, o que corrobora os 

resultados obtidos [2-3].  

      Adicionamente, os materiais que continham 

CeO2 demonstraram uma tolerância ao 

envenenamento da Pt, maior ou semelhante ao da 

Pt/C. O material que apresentou acréscimo da 

tolerância de envenenamento da Pt mais 

significativo foi o Pt/C.20%CeO2. Foi verificado na 

literatura um aumento da tolerância  ao 

envenenamento da Pt ao ser adicionado CeO2 na 

constituição do catalisador, o que corrobora os 

resultados obtidos [2-3]. 
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