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Resumo: Uma inovação tecnológica que vem ganhando destaque visando proporcionar o bem- 

estar e a produtividade sem agredir o meio ambiente, é a tecnologia de células a combustível 

(CaC’s), que convertem a energia química de um combustível diretamente em energia elétrica. 

Existem diferentes tipos de CaC’s, dentre eles, o interesse nas que utilizam álcoois tem-se 

elevado nos últimos tempos, colocando estes sistemas na lista dos ditos renováveis. Entre os 

possíveis álcoois, está o glicerol, que é um líquido inodoro, caracteriza-se por ter alta 

viscosidade e possui alto valor energético quando comparado a outras fontes de combustível 

utilizadas em CaC’s, e é objeto de estudo na aplicação em células a combustível de álcool direto. 

Desta forma, este trabalho trata do estudo eletroquímico da reação de eletro-oxidação de 

glicerol sobre PtSnRh/C em meio alcalino, e para isso, foram utilizados eletrocatalisadores 

Pt5Sn4Rh1/C, Pt6Sn2Rh2/C e PtSn/C, os quais, foram preparados através do Método de Redução 

por Álcool (MRA), e utilizadas técnicas de voltametria cíclica e cronoamperometria para 

determinação da atividade catalítica frente à eletro-oxidação de glicerol em eletrólito básico 

(KOH). O estudo sobre a atividade catalítica dos eletrocatalisadores utilizados mostrou-se 

significativo, visto que, os testes eletroquímicos de voltametria cíclica demonstraram que os 

catalisadores são eficientes, tendo para os ternários uma efetiva eletro-oxidação de glicerol, 

pois, apresentaram altas densidades de correntes e baixos potenciais de oxidação, indicando 

assim, maior desempenho catalítico. Os testes cronoamperométricos revelaram boa atividade 

catalítica para os eletrocatalisadores ternários a 0,6 V, apresentando densidade de correntes 

quase-estacionárias a 1200 s. O aumento da concentração do álcool proporcionou aumento da 

densidade de corrente somente para Pt5Sn4Rh1/C, enquanto que Pt6Sn2Rh2/C apresentou maior 

densidade para maior concentração somente nos primeiros segundo de teste. 
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