
Resumo 

A actual diminuição dos recursos naturais disponíveis tem vindo a gerar uma crescente necessidade 

de criar e aperfeiçoar formas alternativas para a produção de energia como por exemplo, as pilhas de 

combustível. Estas pilhas permitem produzir electricidade a partir da oxidação de moléculas 

orgânicas, sem provocar qualquer destruição ou poluição do meio ambiente.  

No domínio da Electrocatálise, as reacções de moléculas menores, como o metanol, o formaldeído e 

o ácido fórmico, têm sido um dos principais objectos de investigação da comunidade científica, uma 

vez que os seus mecanismos são mais simples e lineares relativamente a outros compostos 

orgânicos. Estes processos apresentam uma maior eficiência, dada a diminuta possibilidade de 

ocorrência de reacções laterais indesejáveis.  

O conhecimento profundo destes mecanismos, a nível atómico e molecular, fornece as bases para a 

melhor compreensão das reacções onde intervêm moléculas maiores e mais complexas. Outra 

vantagem muito importante deste estudo é permitir aumentar a eficiência e a rentabilidade económica 

dos processos de produção de energia, por optimização das condições operatórias.  

Nesta dissertação, as reacções de oxidação do metanol, formaldeído e ácido fórmico foram 

estudadas em diferentes meios com um electrocatalisador de platina, através de técnicas 

electroquímicas. Pretendeu-se avaliar o efeito das condições operatórias, nomeadamente o pH, o 

electrólito, a temperatura, a concentração, a velocidade de varrimento e gama do potencial aplicado. 

Os mecanismos de reacção dos reagentes orgânicos estudados são propostos, tendo sido 

quantificados os parâmetros cinéticos e termodinâmicos da oxidação do metanol em meio ácido.  

Abstract 

The actual reduction of the available natural resources has been leading to a growing need for 

producing and improving alternative ways to obtain energy, like for example in fuel cells. These cells 

enable the production of electricity from the oxidation of organic molecules, without causing any 

destruction or pollution of the environment.  

In Electrocatalysis, the reactions of minor molecules, like methanol, formaldehyde and formic acid 

have been one of the main issues of investigation by the scientific community, since their mechanisms 

are more simple and linear than other organic compounds. These processes are more efficient 

because of the slight possibility of undesirable lateral reactions.  

The profound knowledge of these mechanisms, in atomic and molecular level, allows a better 

understanding of the reactions with bigger and more complex molecules. Another important advantage 

of this study is to improve the efficiency and econornical profitability in electric energy production, by 

optimising the operational conditions.  



In this dissertation, the oxidation reactions of methanol, formaldehyde and formic acid were studied in 

different media with a platinum electrocatalyst, by electrochemical techniques. The aim was to 

evaluate the effect of the operational conditions, as the pH, the electrolyte, the temperature, the 

concentration, the scan rate and the applied potential range. The reaction mechanisms of the studied 

organic reactants were settled and then the kinetic and thermodynamic parameters were quantified for 

methanol oxidation in acid medium.  


