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RESUMO Alana Aragón Zülke 
 

 

Utilizando uma faixa de temperatura entre 5° a 45°C, observaram-se duas regiões de 

diferentes tendências com o aumento da temperatura durante as oscilações (eletro-

oxidação galvanostática, sob mesma corrente normalizada aplicada) no sistema ácido 

fórmico sobre platina policristalina em meio ácido. Até 25°C, o comportamento cinético 

operou de modo convencional, do tipo Arrhenius, sendo que acima desse ponto crítico 

observou-se o fenômeno de (sobre)compensação de temperatura. O sistema foi 

caracterizado fazendo uso de técnicas eletroquímicas clássicas e via espectroscopia de 

impedância eletroquímica, tendo ficado evidente um ponto de inflexão a 25°C que marca 

uma quebra na tendência em todas as frequências testadas nesse sistema (f, 𝜔Hopf, Sosc) e, 

nas taxas de envenenamento. Os resultados foram discutidos em termos do papel-chave 

das espécies de PtO, que acoplam quimicamente as dinâmicas rápidas/lentas. Fomos 

capazes de: (i) identificar a competição entre duas etapas de reação como responsáveis 

pelos dois domínios de temperatura; (ii) comparar as energias de ativação relativas 

dessas duas etapas; E ainda (iii) sugerirmos sobre o papel de uma determinada etapa de 

reação no conjunto de reações responsáveis pelo aumento do período oscilatório. Com 

ajuda de métodos deconvolutivos, testamos a hipótese de que as etapas por trás do drift 

possuem menor energia de ativação que as etapas LH durante tais dinâmicas. Também 

estão aqui discutidos experimentos de monitoramento de temperatura local durante as 

dinâmicas oscilatórias. Duas estratégias experimentais foram empregadas: uma 

utilizando eletrodos-termômetros a base de termistores e outra utilizando um micro 

calorímetro onde sensores piroelétricos monitoraram as oscilações na temperatura do 

eletrodo de trabalho, altamente em fase com as oscilações de potencial. Destacamos que 

ambas configurações foram capazes de acompanhar as diferenças de temperatura 

durante as dinâmicas oscilatórias (na faixa estimada de 0,1~0,5mK por ciclo). Os 

resultados obtidos para a reconstrução dos fluxos de calor (ϕ) corroboram com o atual 

modelo mecanístico da eletro-oxidação oscilatória de ácido fórmico em Pt em meio 

ácido. Observamos que as etapas de envenenamento do eletrodo são acompanhadas 

pelo aumento do ϕ enquanto a reativação do eletrodo é acompanhada pela diminuição 

do ϕ.  



ABSTRACT Alana Aragón Zülke 
 

 

The oscillating electro-oxidation of formic acid on polycrystalline platinum in acidic 

media, as a model system, was employed to investigate the temperature effects on the 

coupling of fast and slow dynamics processes belonging to its oscillatory dynamics, i.e. 

the core oscillator (fast dynamics) and the slow term deactivation of surface caused by 

the oxygen place-exchange process. Using a temperature range from 5 to 45°C, we 

observed two disparate regions of tendencies upon temperature increment on the 

galvanostatic oxidation. The system exhibits conventional Arrhenius behavior for T up 

to 25°C and, on the other hand, T > 25° revealed the occurrence of temperature 

(over)compensation. The system was characterized by means of conventional 

electrochemical techniques and electrochemical impedance spectroscopy. Clearly, we 

observed an inflexion point at 25°C marked by a break on the tendency of all oscillatory 

frequencies (f, 𝜔Hopf, Sosc) and poisoning rates. Results were discussed in terms of the key 

role of PtO species, which chemically couple slow and fast dynamics. In summary we 

were able to: (i) identify the competition between two reaction steps as responsible for 

the two temperature domains; (ii) compare the relative activation energies of these two 

steps; and (iii) suggest the role of a given reaction step on the period-increasing set of 

reactions involved in the oscillatory dynamics. With the help of deconvolution methods, 

we tested the hypothesis that the steps behind the drift have lower activation energy 

than the LH steps. In addition, we performed experiments to monitor the local 

temperature of the interface during oscillatory dynamics. Two experimental strategies 

were applied: low cost thermometers-electrodes and a more sophisticated experimental 

set up based on pyroelectric detection. It should be noted that both configurations were 

able to monitor temperature differences during oscillatory dynamics (in the range of 0.1 

~ 0.5mK per cycle). The results obtained for the reconstruction of the heat fluxes (ϕ) 

corroborate with the current mechanistic model of the oscillating electro-oxidation of 

formic acid in Pt in acidic medium. We observed that the poisoning stages of the 

electrode are accompanied by the increase in ϕ while the reactivation of the electrode is 

accompanied by the decrease in ϕ. 
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𝜔𝐻𝑜𝑝𝑓                 Frequência De Bifurcação De Hopf 

P                          Período Oscilatório 

𝑃+                       Etapa Que Aumenta O Período Oscilatório 

𝑃−                       Etapa Que Diminui O Período Oscilatório 

EIS                      Espectroscopia De Impedância Eletroquímica 

Eapp                             Energia De Ativação Aparente 

MMO                  Oscilação De Modo Misto 

P1                        Oscilação Com Período Simples 

P2                        Oscilação Com Período Duplo 

𝜈𝑝                        Velocidade De Envenenamento 

𝜈𝐿𝐻                     Velocidade Da Etapa LH 

𝜈𝑑                        Velocidade Da Via Direta 

𝜉                         Grau De Avanço Da Reação 

Π𝑒                      Calor De Peltier Eletroquímico 

𝑄𝑡𝑜𝑡                     Calor Total 

𝑄𝑡                        Calor De Transporte 

𝑄𝜂                       Calor Devido Ao Sobrepotencial 



LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS Alana Aragón Zülke 
 

𝑄𝑜ℎ𝑚                     Calor Devido Ao Efeito Joule                    

𝒓𝟏                          𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑃𝑡  
𝑘1
→ 𝑃𝑡 − 𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡 

𝒓𝟐                          𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 
𝑘2
→ 𝑃𝑡𝑂 + 2𝐻+ +  2𝑒−  

𝒓𝟑                          𝑃𝑡 − 𝐶𝑂 + 𝑃𝑡 − 𝑂 
𝑘3
→ 𝐶𝑂2 + 2 𝑃𝑡 

𝒓𝟒                          𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑃𝑡 
𝑘4
→  𝐴𝑖𝑛𝑡  

𝑘5
→  𝐶𝑂2 + 2𝐻+ +  2𝑒− + Pt      

𝒓𝟔                  PtOPtO sub    

𝒓𝟕                         𝑃𝑡𝑂 + 𝑃𝑡2𝐶𝐻𝑂𝐻 → 3𝑃𝑡 + 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻     

 𝒓𝟖                        𝑃𝑡𝑂 + 𝑃𝑡𝐶𝑂𝐻 → 𝑃𝑡 + 𝑃𝑡𝐶𝑂𝑂𝐻 
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CAPÍTULO I  

Efeitos da temperatura na cinética oscilatória  
 

 

 

O primeiro capítulo desta tese se reserva ao estudo da avaliação da temperatura da 

solução no fenômeno oscilatório. Uma das grandes motivações em se explorar tal assunto é 

o fato de que sistemas complexos não raramente respondem a alterações de temperatura 

de maneira não convencional 1. Logo na primeira seção trago uma discussão de resultados 

da literatura sobre o assunto e quais estratégias são adotadas para a interpretação de 

resultados envolvendo temperatura do meio e cinética oscilatória. Em seguida deixo claro 

quais os objetivos e as estratégias experimentais adotadas nesta parte do trabalho. A seção 

resultados aborda os experimentos para o sistema modelo ácido fórmico (HCOOH), em 

meio ácido(H2SO4) em uma faixa de temperatura de 5-45°C e as principais interpretações e 

questões levantadas são discutidas. Importante, para o tratamento dos dados aqui 

contidos assumimos condição isotérmica desprezando gradientes térmicos entre a 

interface eletrodo|solução. Por fim, este capítulo se encerra com as principais conclusões 

geradas com o presente estudo.  

 

  

                                                      
1
Comportamento convencional aqui significa obedecer à relação empírica do tipo Arrhenius na qual o aumento 

da temperatura resulta necessariamente no aumento da velocidade reacional, dentro de uma faixa definida de 
parâmetros. 
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1. Introdução  

1.1 Auto-organização em ambiente eletroquímico: aspectos práticos  

 

Dentre os diversos exemplos de auto-organização dinâmica que temos 

conhecimento, dos naturais aos artificiais, dos que controlam e mantém a vida de 

indivíduos aos que estão por trás da manutenção de relações ecológicas ou até mesmo 

sociais, todos compartilham similaridades a um nível fundamental: são compostos por 

uma rede de sub-processos inter-relacionados de maneira não-linear, que evoluem com 

escalas de tempo diferentes, acoplados através de pelo menos uma variável em 

comum.1,2 Especificamente em eletroquímica, reações oscilatórias representam uma 

categoria de sistemas auto-organizados especialmente úteis para se estudar e 

compreender o comportamento complexo.2  

A emergência de padrões temporais resultantes da auto-organização em 

ambientes eletroquímicos foi primeiramente observada por Fechner em 1828 em 

estudos de dissolução anódica de ferro em ácido nítrico (Ref. contida em [3]). Desde 

então, os estudos sobre comportamento complexo vêm se beneficiando de abordagens 

eletroquímicas pelas vantagens práticas inerentes a este tipo de ambiente. Isso se deve 

em parte ao fato de que ambientes eletroquímicos são altamente susceptíveis a 

instabilidades dinâmicas devido à presença bastante comum de competição por sítios 

ativos entre diferentes espécies e à consequente dependência das suas respectivas 

isotermas de adsorção com o potencial.4–6 Além disso, a facilidade e acurácia no controle 

dos parâmetros que ajustam a distância do sistema do equilíbrio termodinâmico e o 

relativo número reduzido de variáveis envolvidas, tornam osciladores eletroquímicos 

importantes sistemas-modelo que podem auxiliar no entendimento fundamental dos 

fenômenos auto-organizados em geral.  

Explorar as intricadas interações não-lineares das diversas reações que operam 

com escalas de tempo diferentes, resultando em comportamento complexo na interface 

sólido|líquido eletrificada, têm sido considerada uma estratégia bastante útil para 

descortinar aspectos mecanísticos de reações de interesse prático. Entre essas reações, a 

eletro-oxidação de moléculas orgânicas pequenas sobre eletrodos a base de platina é um 

bom exemplo.7–12 
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Cinética complexa em sistemas eletroquímicos está primariamente relacionada à 

presença do fenômeno de auto-catálise no parâmetro potencial na interface (𝜑) - 

expressa na forma de uma região de resistência diferencial negativa (negative 

differential resistance, NDR) na curva estacionária de corrente-potencial.13 Leituras 

indispensáveis sobre a origem do fenômeno e as abordagens teóricas sobre o tema 

podem ser encontrados nos trabalhos [2–4,14,15] e demais referências contidas.  

  Na prática, a maioria das moléculas orgânicas pequenas (C1-C3) quando eletro-

oxidadas sobre platina exibe comportamento complexo na forma de oscilações de 

corrente e potencial, em certas faixas de parâmetros experimentais. Em uma imagem 

simplificada, as oscilações de potencial, obtidas sob a aplicação de uma corrente podem 

ser entendidas como uma oscilação na população de adsorbatos e descritas 

genericamente da seguinte maneira: concomitantemente à reação de oxidação, tanto a 

dióxido de carbono (CO2) quanto a uma espécie parcialmente oxidada, há um aumento 

contínuo na população de espécies carbonáceas adsorvidas na superfície do catalisador, 

cf. monóxido de carbono (CO), por exemplo. Para sustentar a corrente aplicada, o 

potencial do eletrodo aumenta acompanhando o aumento do bloqueio da superfície até 

a formação de espécies oxigenadas adsorvidas, que auxiliam na oxidação dos adsorbatos 

através de uma etapa de Langmuir-Hinshelwood (LH). O potencial então diminui e a alta 

atividade da platina é recuperada. Na superfície recém reduzida, um novo ciclo pode 

começar novamente. Logo, o potencial do eletrodo oscila entre, basicamente, dois 

estágios: um de envenenamento (I) e um de limpeza do eletrodo(II).  

Para exemplificar o fenômeno, na Figura 1 é exposto um exemplo de uma série 

temporal obtida pela eletro-oxidação galvanostática de ácido fórmico, em meio ácido, 

sobre platina policristalina, juntamente a uma ilustração representando o modelo 

genérico de oscilação entre os estágios I e II, explicado anteriormente. Apesar desta 

descrição genérica e simplificada, existem muitas peculiaridades e facetas 

desconhecidas em relação ao surgimento, mecanismo e evolução dos osciladores 

eletrocatalíticos. Quando comparados aos resultados obtidos em experimentos 

eletroquímicos convencionais, como em voltametrias cíclicas ou cronamperometrias, as 

oscilações são consideravelmente mais ricas e sensíveis aos parâmetros de controle, 

carregando portanto evidências mecanísticas não vistas de outra forma. Como explorar 

as informações contidas nas oscilações é, no entanto, um campo de estudo em 

desenvolvimento e com importantes lacunas a serem preenchidas. 
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Figura 1 Série temporal obtida pela aplicação de corrente constante (1 mA.cm-2) no sistema 
Ptpoli|0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1 mol.L-1 HCOOH.16 Acima, região estendida da mesma série 
indicando os diferentes estágios de oscilação de maneira ilustrativa 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora. 

 

 A Tabela 1 lista algumas frequências oscilatórias (f) relatadas na literatura, 

observadas durante a eletro-oxidação oscilatória de diferentes moléculas. Uma ampla 

gama de f, de 10-4 à ~ 17 Hz, foram observadas de acordo com a molécula oxidada e 

outros parâmetros de controle.17 No geral, não é possível extrair tendências exclusivas 

relacionadas à f ou até mesmo à estrutura da molécula orgânica, porém, o conjunto de 

características que definem a identidade do sistema pode a princípio vir a funcionar 

como uma assinatura do mesmo. Além da f, uma diversidade de características pouco 

compreendidas com relação aos descritores do sistema (amplitude, forma de onda, 

tempo total de oscilação, taxa com que as oscilações mudam ao longo de um ciclo e 

tempo de indução, por exemplo) indicam a relevância da compreensão dos fenômenos 

auto-organizados em sistemas eletrocatalíticos. 

 

 

 



CAPÍTULO I Introdução 

 

24 
 

 
Tabela 1  Frequências oscilatórias reportadas para diferentes sistemas eletroquímicos oscilantes. 17 

Orgânico Superfície Eletrólito Suporte f (Hz) Ref. 

Formaldeído 

Pt/Pt a 

Pt 

 

Rh 

H2SO4 

H2SO4 

 

NaOH 

NaOH 

0.2 – 0.6 

1 – 3 

― b 

― b 

1 – 6 

18,19 

18,20 

21 

22,23 

22 

Ácido Fórmico 

Rh 

Pd 

Pt 

Pt 

Pt 

Pt(110) 
Pt(110) 

Pt(111) 

Pt3Sn 

PtSn 

NaClO4 + Rh3+ 

HClO4 

HClO4 

H2SO4 

H2SO4 + HClO4 

HClO4 

H2SO4 

H2SO4 

H2SO4 

H2SO4 

0.65 

(0.8-16) x10-3 

1.2 

0.01 – 3 

0.05 – 0.01 

0.05 – 0.2 

0.3 – 1 

0.05 

0.005 – 0.16 

0.001 – 0.03 

24 

25 

26 

9,16 

27 

28 

28 

28 

29 

7 

Metanol 

C/Pt 

Pt 

Pt 

Pt 

Ni(OH)2 

Pt/Rh/Pt 

H2SO4 

H2SO4 

H2SO4 

HClO4 

NaOH 

H2SO4 

0.2 – 0.3 

0.5 – 0.7 

0.5 – 2 

0.1 – 1.5 

0.08 – 0.18 

0.3 – 0.7 

30 

31 

32,33 

34 

35 

36 

Etileno c Pt/Pt a HClO4 ~10-3 37 

Etanol 

 

Pt 

Pt 

Pt black 

NaOH 

H2SO4 

H2SO4 

― b 

10-4 – 10-1 

~0.05 

38–40 

41,42 

43 

Etileno glicol 

Pt/Pt 
a 

Rh 

Pt 

H2SO4 + Fe3+ 

NaOH 

KOH 

0.5 

1.6 

16.8 

44 

22 

45,46 

Glicerol 
Pt 

Pt 

H2SO4 

KOH 

0.1 – 0.3 

0.1 – 1 
47 

2-Propanol Pt/Pt 
a HClO4 ~10-2 48 

1-Butanol Pt 
HClO4, NaOH 

 

― b 

 
49 

aPt/Pt = superfície de platina platinizada. bValor não fornecido ou não discernível pela figura. c1 atm e  T = 80 °C. 

Fonte: Varela, Hamilton; Delmonde, M. V. F.; Zülke, A.A. Electrocatalysts for Low Temperature 
Fuel Cells: Fundamentals and Recent Advancements, 2016. 
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Uma potencial aplicação do estudo sob a perspectiva em condição oscilatória é o 

uso da técnica como uma sonda de superfície, atuando principalmente na avaliação do 

estado da superfície em termos de suscetibilidade ao envenenamento catalítico e 

estabilidade da superfície. Se entendermos que durante uma série temporal, a superfície 

do eletrodo passa por etapas sequenciais de envenenamento e regeneração repetidas e 

progressivamente, ciclo após ciclo, percebemos que as oscilações se assemelham à 

situação na qual o eletrodo passa por um teste acelerado3, com a vantagem de no 

entanto, se desenvolver de forma autônoma no caso das oscilações. 

Adicionalmente, a caracterização do desempenho catalítico pode ser 

complementado com o uso das oscilações. Um exemplo claro entre sistemas 

comparáveis mas que apresentam notáveis diferenças de desempenho catalítico está 

apresentado na Figura 2.50 É sabido do sucesso da abordagem do uso de eletrodos que 

combinam metais adicionais à platina, assim como dos efeitos positivos do emprego de 

estruturas nano estruturadas para a eletro-oxidação de uma vasta classe de moléculas 

orgânicas, devido a efeitos combinados que, em geral, promovem maiores correntes de 

oxidação em menores valores de potencial.  As taxas de envenamento médias calculadas 

para os dois sistemas pela análise mostrada na Figura 2a3 e 2b3 revelam taxas de 

envenenamento em torno de 23 vezes menores4 para o sistema PtNi, em comparação 

com a mesma reação sobre Pt lisa. Essas características gerais obtidas pela análise 

oscilatória, corroboram e complementam a avaliação dos eletrodos  de PtNi  como sendo 

superfícies com desempenho superior à Pt frente a reação investigada. Um exemplo 

análogo pode ser encontrado para as análises oscilatórias durante reações de interesse 

prático sobre eletrodos intermetálicos do tipo PtSn e Pt3Sn para a oxidação de ácido 

fórmico.7,29  

Além disso, as oscilações também podem ser úteis na distinção entre possíveis 

mecanismos de reação: se vários modelos podem reproduzir uma curva convencional de 

potencial e. corrente, poucos podem representar as oscilações e ainda menos 

representam a dinâmica após a variação dos parâmetros experimentais.17 Interessantes 

propostas de estudos mecanísticos nesse sentido, sob condições oscilatórias, podem ser 

encontradas na literatura. 8,11,51 

                                                      
3
 Analogia aos testes cíclicos acelerados, usados para avaliar durabilidade e degradação do material pela taxa 

da diminuição de corrente e perda das características usuais encontradas nos perfis 
voltamétricos/cronoamperométricos.  
4
 Calculado pela razão entre os valores médios obtidos na região dE/dt > 0 .  
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Figura 2 Eletro-oxidação galvanostática de etanol (0,5 M, sob mesma corrente, I0.5 ), em meio 
básico, sobre nano-partículas de PtNi (a1-3) e platina lisa policristalina (b1-3). Em (a1) e 
(b1) estão mostradas regiões expandidas de (a2) e (a3), respectivamente. Perfil da derivada 
do potencial versus o potencial é mostrado em (a3) e (b3). 50 

 

Fonte: Zülke, A. A.; Previdello, B. A.; Perroni, P.A. Private Communication, 2016. 

 

1.2 Reações oscilatórias e o impacto da variação de temperatura  

 

Com relação à dependência com a temperatura, embora seja um parâmetro 

fundamental que influencia a maioria das propriedades da matéria, termodinâmicas e a 

cinética de reações químicas, o assunto é surpreendentemente pouco explorado quando 

se trata de comportamento complexo. Assim como no caso da maioria dos sistemas 

químicos, o efeito exercido pela temperatura na eletro-oxidação de moléculas orgânicas 

pequenas geralmente segue a regra de Van’t Hoff, na qual afirma que quando a 

temperatura de um sistema químico é aumentada em 10°C, a velocidade reacional é 

normalmente aumentada por um fator de 2 a 4.52 Além disso, respostas lineares para os 

gráficos de Arrhenius são comumente encontrados para temperaturas entre 10 e 80°C. 

Embora seja útil comparar diferentes sistemas, a interpretação dos parâmetros de 

ativação em tais sistemas não é trivial, principalmente devido à superposição de etapas 

elementares e a dependência das mesmas com o potencial do eletrodo. Para a eletro-

oxidação de moléculas orgânicas pequenas, a energia de ativação medida (isto é, a 



CAPÍTULO I Introdução 

 

27 
 

energia de ativação aparente) possui uma dependência implícita das coberturas dos 

adsorbatos envolvidos e em outras etapas como, por exemplo, a formação e redução de 

óxidos e, obviamente, na dependência de tais etapas no potencial.53  

Sobre a influência da temperatura na eletrocatálise em modo oscilatório, muitas 

questões ainda estão abertas. Pra começar, para um dado sistema oscilatório, existe uma 

faixa limitada de temperatura em que as oscilações são acessíveis e na qual se mantém 

sustentadas. Adicionalmente, diferentes tipos de transição entre estados dinâmicos 

como duplicação de período, de simples para duplo, ou para comportamentos periódicos 

mais complexos até caos, podem emergir pela alteração da temperatura da solução.54 

Características das oscilações como períodos de indução, amplitude e frequência por 

exemplo, também dependem da temperatura. A maioria dos estudos disponíveis se 

concentra na investigação da influência da temperatura nas frequências oscilatórias. 

Isso se dá pelo fato de que a interpretação do impacto da temperatura em outros 

descritores é usualmente muito mais complicada e os resultados, menos conclusivos. 

Esforços nessa linha apontam para importantes lacunas ainda a serem preenchidas.  

Em contraste com experimentos em regime convencional, o impacto da 

temperatura durante oscilações é mais intrincada e dependências contra intuitivas 

podem ser observadas. Além do efeito esperado de aumento de f com T, 

comportamentos como a diminuição ou independência de f  com T já foram reportados 

na literatura. Cunhou-se o termo de “compensação de temperatura” para quando T não 

afeta significativamente f, e “sobre-compensação de temperatura” para o cenário de 

diminuição de f com o aumento de T.9,55 Sobre tais fenômenos em ambiente 

eletroquímico, os exemplos são escassos.  

Em uma investigação pioneira, Nagao et al. 9 relataram a ocorrência de 

(sobre)compensação de temperatura na eletro-oxidação de HCOOH sobre Pt 

policristalina em meio ácido, na faixa entre 5 e 25°C. Energias de ativação aparente entre 

50 e 80 kJ.mol-1 foram estimadas durante voltametrias cíclicas lentas. Sob condições 

oscilatórias, comportamento diferente do de Arrhenius prevaleceram, observou-se 

ainda que (i) o aumento de temperatura resultou no aumento da amplitude e período 

oscilatórios (para baixas correntes aplicadas), e (ii) ambos período e amplitude se 

tornaram quase independentes da T para altas correntes aplicadas.  Como conclusão os 

autores afirmaram que o fenômeno resultou da interação entre as etapas de reação, ao 
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invés de uma fraca dependência da temperatura nas etapas individuais. No entanto, 

somente comportamento regular do tipo Arrhenius foi observada para a mesma reação 

sobre Pt(100).56  

No caso da dinâmica oscilatória resultante da oxidação galvanostática de 

metanol, em meio ácido, comportamento do tipo Arrhenius foi relatado para uma faixa 

de temperatura limitada 33 e ao avaliar uma faixa maior de T, importantes interpretações 

que relacionam não só f e T, mas o tempo total de oscilações, Sosc, onde mostraram que, 

embora f tenha seguido uma dependência regular do tipo Arrhenius, Sosc mostrou pouca 

sensibilidade a variações de temperatura.57 Para as oscilações na eletro-oxidação de 

etileno glicol sobre platina, uma relativa independência das frequências oscilatórias com 

a temperatura (ver Figura 3) indicam a ocorrência de compensação de temperatura no 

sistema. 45  

 

Figura 3 Fenômeno de compensação de temperatura na eletro-oxidação de etileno glicol em 
meio básico, sobre platina policristalina. Adaptado da referência [45].    

 

Fonte: Varela, Hamilton; Delmonde, M. V. F.; Zülke, A.A. Electrocatalysts for Low Temperature 
Fuel Cells: Fundamentals and Recent Advancements, 2016. 

 

Para o sistema mostrado na Figura 3, os autores enfatizaram que a compensação 

de temperatura parece ser favorecida para altas temperaturas, onde uma aparente 

saturação da frequência oscilatória foi encontrada. A ocorrência de oscilações de alta 

frequência (25 Hz) para o sistema químico mais conhecido, a reação de  Belousov–
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Zhabotinsky, revela saturação de frequência a 100°C, sugerindo que exista uma 

limitação intrínseca da velocidade reacional que controla as oscilações rápidas. 58 

A maneira na qual as diferentes etapas reacionais se organizam de modo a 

promover esse comportamento não trivial em regime oscilatório é hoje entendido como 

a chave pro entendimento das dinâmicas resultantes. Baseado na suposição de que um 

sistema oscilatório se comporta como uma reação monomolecular, oscilações podem ser 

tratadas como uma cadeia em série de explosões auto-catalíticas ocorrendo em uma certa 

frequência.59,60 Logo, a energia de ativação oscilatória, Eosc , pode ser estimada em termos 

da f , usando os dados obtidos em experimentos galvanostáticos pelos gráficos 

convencionais baseados na relação de Arrhenius:  

 

 𝑓 = 𝐴e−𝐸𝑜𝑠𝑐 𝑅𝑇⁄                                         (Eq. 1) 

 

onde A, R e T possuem seus significados usuais: fator pré-exponencial, constante dos 

gases e temperatura absoluta, respectivamente. No formalismo sugerido por Ruoff e 

colaboradores55, o período oscilatório P é expresso como função da dependência da 

temperatura nas velocidades reacionais 𝑘𝑖:    

 

             𝑃 = 𝐹( 𝑘1 , 𝑘2, … , 𝑘𝑚+𝑛)                                                 (Eq. 2) 

 

A dependência do período oscilatório pode ser escrita em termos das energias de 

ativação das diferentes etapas envolvidas, 𝐸𝑖 , ponderadas pelos coeficientes 𝑏𝑖 :  

 

                                   (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
) =  

𝐹

𝑅𝑇2
∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖

𝑛+𝑚
𝑖                                                        (Eq. 3) 

 

ou ainda, em termos de  𝑛 etapas que contribuam para o aumento do período (𝑃+) e 𝑚 

etapas que contribuam para a diminuição do período (𝑃−): 

 

                           (
𝜕𝑃

𝜕𝑇
) =  

𝐹

𝑅𝑇2 [ ∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖
𝑛
𝑖(𝑃+)  + ∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖

𝑚
𝑖(𝑃−)  ]                               (Eq. 4) 
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Os coeficientes 𝑏𝑖 relacionam a função 𝐹 e as constantes de reação: 

 

𝑏𝑖 =  
𝜕 ln 𝐹

𝜕 ln 𝑘𝑖
                                                                  (Eq. 5) 

 

Sendo a energia de ativação de qualquer etapa elementar positiva, as constantes 

de velocidade de reação 𝑘𝑖  sempre aumentam com a temperatura. A contribuição de 

uma dada etapa no período oscilatório, no entanto, depende dos coeficientes de controle 

𝑏𝑖 . No conjunto de etapas que diminuem o período, ∑ 𝑃− , 𝑏𝑖 < 0 e a etapa reacional 

possui uma contribuição negativa no período oscilatório. Isto é, um aumento na 

constante 𝑘𝑖  devido a um aumento na temperatura resulta em uma diminuição de 𝐹 e no 

período oscilatório. Da mesma maneira, os coeficientes 𝑏𝑖  são positivos para o conjunto 

de etapas ∑ 𝑃+  que desaceleram a dinâmica do oscilador com o aumento da 

temperatura. Temos que a energia de ativação aparente, em condições oscilatórias, 𝐸𝑜𝑠𝑐  

é dada por:   

 

𝐸𝑜𝑠𝑐  =  ∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖
𝑛
𝑖(𝑃+)  + ∑ 𝑏𝑖𝐸𝑖

𝑚
𝑖(𝑃−)                                            (Eq. 6) 

 

Dessa maneira, 𝐸𝑜𝑠𝑐 consiste na soma das energias de ativação para as diferentes 

reações que contribuem nas oscilações, ponderadas pelos coeficientes de controle. Não 

deveria ser um problema aceitar que, diferentemente das energias de ativação 

convencionais, 𝐸𝑜𝑠𝑐 possa assumir valores nulos, positivos ou negativos. A ideia de 

mecanismos com energias de ativação negativas é inclusive comum, para um grande 

número de mecanismos biológicos, nos quais a existência de ritmos independentes da 

temperatura garante a manutenção da vida. 61  

Para comportamento regular do tipo Arrhenius, o período oscilatório decresce 

com o aumento da temperatura (frequências oscilatórias maiores), indicando que a 

contribuição ∑ 𝑃+ <  ∑ 𝑃− e portanto 𝐸𝑜𝑠𝑐 > 0 . Da mesma maneira, quando 𝐸𝑜𝑠𝑐< 0, o 

sistema exibe sobre-compensação de temperatura pois:  ∑ 𝑃+ >  ∑ 𝑃−.  Acessar estes 

coeficientes de controle parece uma tarefa impossível do ponto de vista experimental 

embora, a princípio, possam ser estimados por simulações numéricas, sob um ponto de 

vista teórico.56 Em [62] os autores relataram a influência da temperatura em cada 
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constante de velocidade reacional considerada, em termos dos efeitos na oscilação de 

um sistema homogêneo, operado em fluxo, através de soluções numéricas do modelo 

Brusselador.  No entanto, até onde sabemos não há nada publicado na literatura sobre a 

previsão de (sobre)compensação em sistemas eletroquímicos, com a descrição das 

etapas classificadas segundo sua contribuição à frequência oscilatória. Espera-se que 

com o aumento do interesse do estudo de sistemas oscilatórios, tanto sob um ponto de 

vista essencialmente fenomenológico/experimental como também teórico, possamos 

expandir o atual entendimento de ritmos compensatórios.    
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2. Motivação e Objetivos 

Apesar da constância de todos os parâmetros de controle experimentais, 

osciladores eletroquímicos são conhecidos por evoluir lentamente com o tempo. Esta 

evolução espontânea ocorre em um escala de tempo suficientemente lenta em relação às 

reações que compõe o oscilador intrínseco.10 Em estudos recentes do Grupo de 

Eletroquímica do IQSC/USP,7,8,10,11,63–67 esta lenta evolução que desativa a superfície 

eletródica foi especialmente explorada, tendo sido proposto um modelo global para as 

oscilações10 no qual, acoplado ao conjunto de reações que compõe o oscilador intrínseco 

do sistema, está um processo lento e irreversível que age como um parâmetro de 

bifurcação levando, em última estância, ao fim das oscilações.  Esse fenômeno foi 

descrito como drift, e para compensá-lo, os autores desenvolveram uma metodologia 

empírica que consiste na aplicação de varreduras galvanodinâmicas negativas com o 

intuito de estabilizar as oscilações de potencial, dessa maneira desacelerando o drift, e 

aumentando assim, Sosc.11 Resultados relatados em [7,10,11] reforçam a ideia de que o 

acúmulo lento de oxigênio dentro da rede cristalina da platina, através do conhecido 

fenômeno de place-exchange, seja o principal processo por trás da lenta desativação da 

superfície eletródica. Logo, entender as oscilações não só pelos efeitos na frequência 

oscilatória mas também ao longo prazo, levando em conta o drift (o que até então não se 

sabia a respeito), tornou-se um ponto importante a ser abordado.  

Juntamente aos estudos sobre o drift que acompanha as oscilações, interessantes 

perspectivas se abriram também com os estudos em torno da dependência com a 

temperatura no sistema Pt|HCOOH. Baseado na referência [9], parte do presente estudo 

de doutoramento se desenvolveu da necessidade em se estudar esse fenômeno pouco 

explorado, estendendo a abordagem atual para considerar uma maior faixa de operação 

e parâmetros ainda não analisados. Tendo isso em mente, entre as diferentes perguntas 

as quais essa parte do estudo se propõe a discutir, estão: i) Como se comportam as 

dinâmicas oscilatórias para uma faixa mais extensa de variação de temperatura? ii) Qual 

seria o modelo físico-químico plausível para discutir a existência ou não de compensação 

de temperatura? iii) como identificar a etapa individual (ou etapas) que aumentam ou 

diminuem um período oscilatório? 

Particular ao uso de ácido fórmico como fonte de moléculas orgânicas, é 

importante mencionar que este é o sistema que, tradicionalmente, tomamos como
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modelo. A reação de oxidação completa de HCOOH a CO2  gera dois elétrons e apenas 

ligações C-H e O-H precisam ser quebradas sendo portanto o sistema mais simples entre 

as  diferentes moléculas-candidatas a combustível em sistemas alternativos para 

conversão de energia. No entanto, apesar da simplicidade e vasta literatura a respeito 

desde os trabalhos clássicos de Parsons et al.,68,69 questões de ordem mecanística ainda 

desencadeiam algumas discussões acaloradas na comunidade científica, assim como 

recentemente trazido por Osawa et al.70 e Behm et al.71  Primeiramente trazemos ao 

longo do capítulo, o estudo para o sistema modelo Pt|HCOOH e posteriormente a análise 

comparativa com o sistema Pt|MeOH.  A escolha do metanol não se deu de maneira 

arbitrária. Dentre as moléculas mais simples contendo apenas um carbono, e que se 

apresentam como alternativa estratégica para o uso em células a combustível direto, o 

metanol compartilha similaridades com o ácido fórmico quanto à eletro-oxidação em 

regime regular. No entanto, importantes diferenças são observadas quanto ao 

comportamento oscilatório,67 endossando o estudo comparativo e a validação dos 

modelos atuais.   
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3. Experimental 

 

Uma célula de vidro convencional equipada com três eletrodos foi utilizada em 

todos os experimentos. Como eletrodo de trabalho usamos platina policristalina lisa com 

uma área geométrica de 0,2 cm2 e fator de rugosidade entre 2,0 e 2,5. As densidades de 

corrente (j) foram calculadas dividindo a corrente aplicada pela área eletroquímica 

ativa, que por sua vez foi calculada usando as voltametrias em eletrólito, a dE/dt= 50 

mVs-1, pela carga obtida na região de hidrogênio (janela entre 0,05 e 0,4 V) como 210 

μC.cm-2.72 Empregou-se o eletrodo reversível de hidrogênio (ERH), preparado usando a 

mesma solução utilizada como eletrólito suporte, como eletrodo de referência. Todos os 

potenciais foram corrigidos e estão aqui plotados versus ERH a 298K.73 Um eletrodo de 

platina de alta área superficial foi usado como contra-eletrodo. Todas as soluções foram 

preparadas usando água ultra pura (sistema Milli-Q, 18,2 MΩ.cm), ácido sulfúrico 

(Merck, 98% de pureza) e ácido fórmico (Sigma-Aldrich, pureza de 98%). Os 

experimentos eletroquímicos foram feitos dentro de uma gaiola de Faraday, através de 

um potenciostato/galvanostato PGSTAT 30 (Autolab) equipado com módulos 

específicos para aquisição de varreduras lineares de alta resolução mesmo para 

velocidades de varredura baixas, contemplando as informações dadas por transientes 

rápidos como a adsorção de hidrogênio (SCANGEN, que realiza varreduras lineares 

analogicamente) e módulo de impedância (FRA) que permite aplicação de uma 

perturbação AC de até 1 MHz. A temperatura da solução foi variada e mantida através de 

um banho termostático, monitorada usando um termopar de tipo K (precisão de ±0,5 

K). Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram realizadas na 

faixa de frequência entre 10 kHz e 0,01 Hz, aplicando uma modulação AC de 10 mV pico 

a pico. Para garantir o estado estacionário, transientes cronoamperométricos no 

potencial DC idêntico ao aplicado foram registrados durante pelo menos 500 s após a 

obtenção de um perfil invariante no tempo (dj/dt = 0). Todas os experimentos a seguir 

foram realizados com [HCOOH] = 1 mol.L-1 dissolvido em solução aquosa de H2SO4 com 

concentração de 0,5 mol.L-1. 
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4. Resultados e Discussão  

 

As respostas típicas da influência da temperatura nos perfis voltamétricos 

obtidos a dE/dt = 50 mV.s-1 pro sistema sob investigação estão apresentadas na Figura 4. 

Importante notar que os potenciais foram corrigidos e estão apresentados versus ERH a 

298K. 73,74 

Figura 4 (a) Perfil voltamétrico do Sistema  Ptpoli|0,5 mol.L-1 H2SO4 + 1 mol.L-1 HCOOH  a 
diferentes temperaturas como indicado (dE/dt = 50 mV.s-1). Energias de ativação aparente 
em (b). 

 
 

 

No geral, os resultados se encontram em acordo com o já conhecido 

comportamento do sistema Pt|HCOOH discutido na literatura.69,75 Isto é,  um perfil 

marcado por um pré-pico de oxidação por volta de 500 mV, um pico oxidativo principal 

centrado em 950 mV na varredura positiva e, um pico de reativação na varredura 

negativa com potencial de início de por volta de 900 mV. Como esperado, o aumento da 
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temperatura revela o aumento nas correntes anódicas, deslocamento dos potenciais de 

início dos processos e diminuição na histerese voltamétrica. Como apontado na Figura 5, 

as distâncias entre os picos principais observadas nas varreduras positiva e negativa 

(ΔEmax) diminuem por volta de 3,5 0,34 mV/°C na presença de HCOOH, enquanto que 

no sistema contendo apenas eletrólito, esse número é menor, calculado em torno de 1,6 

mV 0,11 mV/°C. Este último parâmetro encontra-se ligeiramente subestimado em 

relação ao relatado na literatura em condições similares (≈2,00 mV/°C 76), discrepância 

muito provavelmente associada às diferentes janelas de potencial usadas, um parâmetro 

experimental conhecido por alterar o conteúdo de óxidos formados tendo portanto, 

impacto relevante na histerese.77 Atenta-se para o fato de que na T = 45°C o efeito do 

orgânico na histerese voltamétrica parece se anular se levamos em conta a 

correspondência do valor de ΔEmax no sistema na presença e na ausência de orgânico. 

Figura 5 Impacto da temperatura na histerese voltamétrica entre os picos principais das 
varreduras positiva e negativa, na presença e na ausência de HCOOH, como indicado. 

 

 

Uma vez que a histerese entre a oxidação e a redução da superfície diminui com o 

aumento da temperatura, o processo como um todo parece mais “reversível”, sob o 

ponto de vista eletroquímico. A adsorção de espécies oxigenadas é favorecida com o 

aumento de temperatura, deslocando portanto a oxidação de ácido fórmico para 

menores valores de potencial na varredura direta. Na varredura reversa, a redução dos 

óxidos superficiais libera sítios de platina a potenciais mais positivos, antecipando a re-

oxidação do ácido fórmico, resultando  no decréscimo da histerese.  
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Figura 6  Esquema genérico dispondo as três vias mecanísticas de produção de CO2 pela 
eletro-oxidação de ácido fórmico sobre platina. Estequiometrias desprezadas 

 

 

Na Figura 6 está disposto um esquema genérico das vias mecanísticas aceitas e 

uma breve discussão sobre o processo se segue. Assume-se que a corrente é suprimida 

na varredura positiva devido principalmente ao envenenamento da superfície pelo CO 

oriundo da desidratação do ácido fórmico via etapa química (𝟏 , 𝒓𝟏) que se acumula a 

baixos potenciais. Dessa maneira, a oxidação completa do CO adsorvido, COad , a CO2 é 

apenas garantida sob potenciais altos o suficiente para a produção de espécies 

oxigenadas, generalizadas aqui por espécies PtO em ( 𝑟𝟐), que então prontamente 

reagem com COad (𝒓𝟑) - processo correspondente ao pico principal assinalado pelo 

aumento de corrente acima de 800 mV na varredura positiva (Fig.4a). Estas reações (𝒓𝟏 

- 𝒓𝟑) fazem parte da via de oxidação chamada indireta, uma das possíveis rotas de 

formação de CO2: 

 

𝒓𝟏          𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑃𝑡  
𝑘1
→ 𝑃𝑡 − 𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 + 𝑃𝑡 

𝒓𝟐          𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 
𝑘2
→ 𝑃𝑡𝑂 + 2𝐻+ +  2𝑒−  

𝒓𝟑          𝑃𝑡 − 𝐶𝑂 + 𝑃𝑡 − 𝑂 
𝑘3
→ 𝐶𝑂2 + 2 𝑃𝑡 

 

Na varredura negativa, os sítios de platina já não estão mais bloqueados pelos 

venenos catalíticos, permitindo então que a oxidação na varredura reversa ocorra 

novamente, produzindo o pico de re-oxidação. Um certo debate ainda resiste na 

comunidade científica sobre qual a natureza do intermediário reativo (Aint) para a 

oxidação direta do ácido fórmico, sendo que essa depende crucialmente de fatores como, 
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a adsorção dos ânions provenientes do eletrólito e do pH na qual as medidas são 

realizadas. Osawa e colaboradores 70 sugeriram inicialmente, através da detecção por 

espectroscopia de infra-vermelho, que o formiato ligado em ponte seria o intermediário 

reativo. Sabe-se porém que esse é um intermediário muito estável, se ligando a dois 

átomos de platina78 e, logo, improvável de ser a espécie reativa. Quase que 

paralelamente, Behm e colaboradores sugeriram que o formiato em ponte opera como 

mero espectador, bloqueando a superfície da platina, estando provavelmente em 

equilíbrio com sua forma solúvel.71,79,80 Acredita-se que a via direta, de menor energia de 

ativação,81 ocorra por meio da formação de um intermediário ativo fracamente 

adsorvido, após a ativação ligação C-H.82 Em publicação recente, Feliu e colaboradores83 

deram um passo importante nessa discussão. Os autores propuseram que o ânion 

formiato interagindo com a superfície na configuração C-H para baixo seja o 

intermediário reativo, aqui denominado simplesmente por  𝐴𝑖𝑛𝑡:  

 

𝒓𝟒         𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑃𝑡 
𝑘4
→  𝐴𝑖𝑛𝑡  

𝑘5
→  𝐶𝑂2 + 2𝐻+ +  2𝑒− + Pt           𝑘5 ≫ 𝑘4 

 

A variação das correntes anódicas para o pico de oxidação principal e o pico de 

reativação foram avaliados quanto as energias de ativação aparente (Eapp). Através do 

ajuste linear das retas obtidas pelos gráficos de ln J vs. 1/T, as Eapp foram extraídas dos 

coeficientes angulares e estão mostradas na Figura 4b. A energia de ativação na eletro-

oxidação de moléculas orgânicas é uma quantidade complexa que depende de diferentes 

aspectos como (a) orientação cristalográfica da superfície, (b) o potencial aplicado na 

interface, (c) a via de reação usada para se atingir determinado estado e (d) qual etapa é 

a dominante na produção da corrente naquele potencial, assim como nos recobrimentos 

relativos dos adsorbatos. Para os picos principal de oxidação e o pico de reativação  

estimamos Eapp= 59±1 kJ.mol-1 e 41±2 kJ.mol-1, respectivamente. Esses dados mostram 

boa concordância com a literatura.56,84–87 Valores obtidos para Eapp através da varredura 

reversa para E > 0,6 V fornecem uma boa estimativa para a energia de ativação do 

processo no qual a via indireta passando pelas espécies-venenos pode ser negligenciada 

– o que explica os valores menores de Eapp obtidos.  

Seguindo a caracterização do sistema, varreduras galvanodinâmicas nas regiões 

vicinais às correntes de pico, com velocidade de 5 µA.s-1, foram realizadas para toda a 
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faixa de temperatura testada, mantendo-se todos os outros parâmetros de controle 

iguais. Isso foi realizado para mapear as regiões de instabilidades e para normalizar as 

correntes escolhidas para os experimentos posteriores de oxidação galvanostática. 

Como observado pela tendência voltamétrica de maiores correntes anódicas para 

temperaturas maiores, as regiões de instabilidade também seguiram essa tendência, 

revelando uma região mais extensa de corrente onde  as oscilações de potencial 

emergem.  

Aplicando-se o processo de normalização sugerido por Varela e colaboradores9, 

levando em consideração toda a extensão das correntes onde instabilidades são 

observadas, valores de correntes normalizadas comparáveis  (Jn
T , 0 < n < 1 ;  T =

5, 15, 25, 35 e 45°C) foram calculadas de acordo com os limites de corrente inicial e final. 

Este método empírico nos permite comparar um conjunto de séries temporais obtidas 

em diferentes temperaturas para uma dada corrente aplicada. Nesse caso a corrente 

aplicada é entendida como parâmetro de controle que reflete a distância do sistema em 

relação ao estado de equilíbrio termodinâmico. Diferentes correntes normalizadas 

foram testadas, tendo sido obtidas as mesmas tendências com relação ao tempo total de 

oscilação (Sosc). Esta informação, no entanto, deve ser tratada com bastante cuidado pois 

para diferentes correntes (ou seja, para regiões diferentes dentro do mapa de 

instabilidade), as séries temporais que se desenvolvem possuem características 

notavelmente distintas. O importante é deixar claro que as comparações feitas daqui em 

diante usarão dados obtidos a diferentes temperaturas, mas para uma mesma corrente 

normalizada aplicada (𝐽0.5
𝑇 ), que implica que estamos em uma região razoavelmente 

central do mapa de instabilidade, onde os ciclos oscilatórios permanecem mais estáveis 

por mais tempo em comparação com as regiões de correntes iniciais e finais.  

Na Figura 7 estão dispostos, comparativamente, as séries temporais completas. 

As séries obtidas estão de acordo com o perfil típico conhecido para a eletro-oxidação 

galvanostática de ácido fórmico.69,80,88 Através de uma análise sistemática que leva em 

conta a amplitude de potencial (∆𝑉) e frequência oscilatória (f) observa-se que para 

todas as séries temporais, três famílias de oscilação ficam evidentes. 
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Figura 7 Séries temporais  completas obtidas em modo galvanostático para corrente 
aplicada de 𝐽0.5

𝑇  . Temperaturas indicadas. Sistema 1mol.L-1 HCOOH+0,5 mol.L-1 H2SO4|Pt poli. 

 

 

A Figura 8 mostra a tendência geral na evolução dos padrões obtidos 

compreendendo três regiões distintas. Oscilações de potencial começando com altas 

amplitudes (~300 mV) descrevem bem a primeira família de oscilação, F1, que 

gradualmente evolui para uma região de frequência oscilatória maior e amplitudes 

menores (F2). A transição de F2 para F3 é marcada pelo aumento em ∆𝑉 e pela 

observação da diminuição considerável em f. Na região F3 observam-se as menores 

frequências oscilatórias de toda a série temporal e é nessa região também que 

encontram-se dinâmicas de maior complexidade, como oscilações de modo misto 

(MMO). Sequências de modos de transição em algumas regiões de parâmetros como de 

período simples (P1) para período duplo (P2) também foram observadas. Estas 

complicações cinéticas nos levaram a optar pelas regiões F1 e F2 para posterior 

discussão sobre parâmetros de ativação. Os números de ciclos e frequências oscilatórias 

dependem fortemente da temperatura bulk empregada, contudo esses parâmetros 

concordam bem com o observado para o tempo total de oscilação. As f médias (𝑓 ̅) para 

as regiões F1 e F2  revelam a mesma tendência que Sosc : valores crescentes de f ao 

aumentar a temperatura de 5 a 25°C, com subsequente diminuição de f para T > 25°C, 

como destacado nas Figuras 8 e 9.  
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Figura 8 (Acima) Regiões expandidas da série temporal total (abaixo) mostrando as 
diferentes famílias de oscilação encontradas (F1,F2,F3) comuns a todas as temperaturas 
testadas aqui. Sistema Ptpoli|0,5 mol.L-1H2SO4 + 1 mol.L-1HCOOH. T = 5°C  e corrente 
aplicada 𝐽0.5

𝑇 . 

 

 

Figura 9 Regiões da F1 mostrando a diferença no período oscilatório com o aumento da 
temperatura. 

 

 

 

Essa observação fica mais evidente ao se analisar as distribuições de frequência 

calculadas por FFT para a série completa, como indicado na Figura 10, em que os valores 

das frequências dominantes ao longo das séries temporais confirmam valores 

crescentes para a faixa de T entre 5 < T < 25°C e valores decrescentes para a faixa de 25-

45°C. Nesse ponto é importante reforçar que assim como a amplitude oscilatória, a 
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frequência e formato da onda, os descritores do sistema variam consideravelmente ao 

longo de uma mesma série temporal completa, o que torna importante a escolha de uma 

parametrização adequada para fins comparativos. 

Para se definir os componentes majoritários do sistema, como a frequência, a 

análise por FFT se apresenta como uma boa técnica. Para avaliar o efeito da temperatura 

a longo termo no entanto, usamos o parâmetro Sosc. A separação das escalas de tempo 

(𝝉) entre o oscilador rápido (oscilador intrínseco) e o drift foi estimado como a razão 

entre um período típico oscilatório e Sosc , sendo que os valores obtidos se mantém por 

volta de três ordens de magnitude. Uma descrição mais detalhada das principais 

características e informações extraídas das séries temporais está contida na Tabela 2: 

 

Tabela 2 Descrição das características médias observadas nas dinâmicas oscilatórias  a diferentes 
temperaturas 

T (°C) �̅� / Hz* %Sosc** ∆𝑬̅̅ ̅̅  / mV* Modo oscilatório 𝝉 ∗∗∗ 

 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

5 0.5 0.8 23.8 19.0 240 110 P1 P1 936 1400 

15 0.9 1.5 18.0 18.8 250 115 P1 P1 900 1500 

25 2.5 3.0 28.0 43.7 290 200 P1,P2 P1 , P2 500 750 

35 0.6 1.6 24.3 36.5 280 190 P1,P2 P1 , P2 250 664 

45 0.2 0.4 18.2 9.4 275 150 P1,P2 P1 , P2 200 400 

*Valor médio para pelo menos 5 ciclos. **Porcentagem de Sosc  gasto em cada família de oscilação.  
*** Estimativa da separação da escala de tempo (𝜏 = 𝑆𝑜𝑠𝑐 ×  𝑓 ̅). 

 

Espectroscopia de impedância eletroquímica foi empregada essencialmente para 

a caracterização da região de NDR com relação aos parâmetros de bifurcação. Espectros 

de impedância aplicando uma série de potenciais DC de 0,5 V a 1,2 V mostraram as 

características típicas já conhecidas do sistema.89 

A NDR foi classificada como parcialmente escondida (HN-NDR) e encontrada para 

a região de potencial entre 0,6 e 1,0 V para todas as temperaturas testadas. Usamos aqui 

o método  proposto por Koper6 que sugere o reconhecimento da existência de 

bifurcações de maneira clara e intuitiva, pela análise dos espectros de impedância. Em 

sistemas dinâmicos, uma bifurcação consiste em um ponto de transição marcado pela 

mudança súbita "qualitativa" ou topológica no comportamento, como resultado de uma 

mudança discreta de parâmetros. Em um espectro de impedância, uma bifurcação é a 
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situação na qual a impedância intercepta a origem do plano da impedância complexa.4 

Com o auxílio da EIS, portanto, bifurcações em sistemas eletroquímicos do tipo Hopf e 

sela-nó por exemplo, podem ser facilmente reconhecidas. Em um gráfico de Nyquist, se a 

impedância cruza o eixo da impedância real negativa com 𝜔 ≠ 0 , o sistema indica a 

transição galvanostática para comportamento periódico, i.e. bifiurcação de Hopf. 90 O 

valor dessa frequência (𝜔ℎ𝑜𝑝𝑓)  por sua vez,  nos informa sobre a frequência real 

(intrínseca) da eletro-oxidação oscilatória. 91 Por outro lado, se essa intersecção ocorre 

na origem com 𝜔 0  o sistema então revela uma bifurcação do tipo sela-nó.  

Figura 10 Distribuição de frequências dentro das séries temporais completas para 𝐽0.5
𝑇 . 

Temperaturas indicadas. Ptpoli|0,5 mol.L-1H2SO4 + 1 mol.L-1HCOOH. 
 

 
   

Na prática, este é o método a ser utilizado para avaliação e escolha do potencial e 

resistência externa a ser aplicado quando deseja-se obter oscilações no modo 

potenciostático (quando houver).90 Na Figura 11 estão indicados os pontos de 
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intersecção que fornecem as frequências 𝜔ℎ𝑜𝑝𝑓. Nesse sentido, a dependência da 𝜔ℎ𝑜𝑝𝑓 

com a temperatura foi analisada e parâmetros de ativação assumindo o formalismo de 

Arrhenius foram estimados.  Juntamente, as frequências oscilatórias, f para as regiões F1 

e F2, assim como Sosc também foram usadas para estimar parâmetros de ativação, 

através das seguintes relações: 

 

(1) (
∂ ln f

∂ (1 T)⁄
) = − 

Eapp

R
             (2) (

∂ ln  (𝑆𝑜𝑠𝑐
−1 )

∂ (1 T)⁄
) = − 

Eapp

R
              (3) (

∂ ln  (ωhopf)

∂ (1 T)⁄
) = − 

Eapp

R
 

 

Figura 11 Espectro de Impedância obtido a 0,8 V a diferentes temperaturas. Escala completa 
mostrada peloinset. Ptpoli|0,5 mol.L-1H2SO4 + 1 mol.L-1HCOOH. 

 

A dependência da temperatura das etapas reacionais controla globalmente a 

resposta sob ambos os regimes voltamétricos e galvanostáticos de diferentes maneiras. 

No primeiro caso, a distribuição das energias aparentes de ativação, reflete a 

dependência de temperatura da etapa determinante da velocidade em um dado 

potencial aplicado. Sob regime oscilatório, diferentes etapas são avaliadas 

simultaneamente e a energia de ativação estimada por quantidades globais, como f, é 

uma combinação de diferentes etapas. Em contraste com a dependência regular 

observada para a corrente voltamétrica, isto é, velocidades reacionais mais altas para 

temperaturas mais altas, o comportamento encontrado em todas as variáveis estudadas 

sob regime oscilatório mostra um ponto de transição a 25°C (Figura 12). Para todos os 

parâmetros usados para estimar energias de ativação, o mesmo comportamento dual foi 
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observado: coeficientes angulares negativos para 5 < T < 25°C, revelando energias de 

ativação aparentes positivas e uma região distinta acima de 25°C onde energias de 

ativação negativa são encontradas.  

As Eapp estimadas através de (1), (2) e (3) para a região com coeficiente angular 

negativo resultaram em 44±1 kJmol-1 (F1) e 46±2 kJmol-1 (F2); 65±17 kJ.mol-1, 62±3 

kJ.mol-1, respectivamente. Para a região de 25-45°C, Eapp entre -70 e -95 kJ.mol-1 foram 

calculadas. Curiosamente, comportamento comparável foi encontrado nas três 

frequências de oscilação estudadas. As implicações desses resultados são discutidas a 

seguir.  

Figura 12 Efeito da temperatura nas frequências oscilatórias , f e ωhopf, e para o tempo total 
de oscilação, Sosc mostrando uma quebra de tendência similar a 25°C. Como comparação, o 
efeito da temperatura nas correntes obtidas por voltametria ( j @ 0,8 V, varredura positiva) 
estão mostradas no topo do gráfico. 

 

Na Figura 13 está ampliada uma região da série temporal, onde os diferentes 

estágios do período oscilatório estão destacados. De maneira sucinta podemos entender 

o processo da oscilação de potencial como resultante das oscilações das populações de 

adsorbatos. Em experimentos galvanostáticos, o potencial do eletrodo oscila para 

manter a corrente aplicada constante, enquanto a área disponível do eletrodo muda em 

função do recobrimento das espécies. De 12 observa-se um aumento gradativo do 

recobrimento da superfície eletródica devidos às contribuições das adsorções  de COad, 
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ânions (bi)sulfato e formiato que vão bloqueando a superfície e fazendo com que o 

potencial do eletrodo aumente para manter a corrente aplicada. 

 

Figura 13 Esquema representativo de uma oscilação típica da oxidação galvanostática de 
ácido fórmico em platina. Diferentes estágios do período oscilatório indicados pelos 
caminhos 1→2 ; 2→3 e 3→1. Em azul o potencial médio a cada oscilação. Linha tracejada 
indicando a taxa de envenenamento(𝝊𝒑)naquele estágio. 

 

  

Acima de ~0,6 V  parte do COad pode ser oxidado pelas moléculas de água pré-

adsorvidas no eletrodo92 e paralelamente tem-se o aumento explosivo do recobrimento 

de formiato assinalado pela etapa 23. Em 3, o potencial do eletrodo já é alto o 

suficiente para assegurar a formação de espécies oxigenadas na superfície de platina que 

prontamente garantem a oxidação completa dos orgânicos adsorvidos. De maneira auto-

catalítica, CO2 é formado e sítios livres de platina são gerados. Essa etapa final é marcada 

pela queda abrupta de potencial de 31. Com a superfície renovada, novos ciclos são 

possíveis e a série temporal se desenvolve.51  

Quanto à evolução das dinâmicas no longo prazo, verificou-se que, embora todos 

os parâmetros experimentais sejam cuidadosamente controlados, o sistema evolui 

lentamente, visitando estados dinâmicos distintos, haja visto o aparecimento de 

dobramento de período e diferenciação de famílias oscilatórias dentro de uma série 

temporal completa. As mudanças espontâneas lentas que impulsionam o sistema nesse 

sentido unidirecional do drift, ocorrem em uma escala de tempo muito mais lenta do que 

a encontrada para as próprias oscilações, aqui referidas como oscilador intrínseco. O 

impacto exercido pela temperatura na evolução a longo prazo, ou seja, no drift,  foi 

estudado por meio da avaliação da influência da T em Sosc . Conforme observado na 
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Figura 12,  Sosc diminui inicialmente com a temperatura de 5 a 25°C (note que 1 / Sosc é 

plotado na Figura 12 ), e então aumenta no domínio de temperatura mais alta.  

Este comportamento implicaria, aparentemente, que a velocidade do drift estaria 

sendo acelerado primeiramente com o aumento da temperatura e depois desacelerado 

de 25-45°C. Esta é, no entanto, uma descrição simplificada, pois o drift é um processo 

que está quimicamente acoplado ao oscilador intrínseco. Antes de um raciocínio mais 

apropriado, apresentamos no seguinte a atual compreensão do mecanismo por trás 

dessas mudanças lentas.  

O fenômeno do drift têm sido geralmente associado a um processo de superfície 

ao invés de um fenômeno essencialmente bulk como transporte de massa ou reações 

homogêneas.93,94 A nossa interpretação baseia-se no modelo proposto especificamente 

para o drift durante reações de eletro-oxidação de moléculas orgânicas, em meio ácido, 

sobre platina.63,67 Brevemente, quando a formação de espécies oxigenadas alcançam um 

certo limite crítico, o fenômeno de place-exchange de oxigênio resulta na inserção dessas 

espécies na rede cristalina do metal 77,95 processo que pode ser genericamente 

representado por:  

 

𝒓𝟔 PtOPtO sub    

     

Consequentemente, oxigênio sub-superficial, Osub, se torna indisponível para 

assistir a oxidação de espécies carbonáceas como PtCO na superfície, e adicionalmente, o 

sítio de platina OsubPt se torna menos ativo para catalisar a maioria das etapas de 

oxidação. A acumulação de oxigênio sub-superficial ocorre em uma escala de tempo 

muito mais lenta que as oscilações de potencial e pode ser inferida pelo aumento do 

potencial médio.63 Combinando os mecanismos associados ao oscilador intrínseco e à da 

desativação lenta da superfície, se torna evidente a importância das espécies PtO: elas 

podem assistir a oxidação de, digamos, CO (𝒓𝟑) ou formar espécies OsubPt, desativando a 

superfície (𝒓𝟔). Logo, espécies PtO acoplam quimicamente as evoluções lenta e rápida. 

Os resultados obtidos aqui para o efeito da temperatura sobre Sosc podem agora ser 

discutidos em termos da Figura 14 onde ilustramos esquematicamente as velocidades 

relativas dos processos, para a etapa Langmuir-Hinshelwood (LH) passo (𝒓𝟑) , LH , e o 

processo de  desativação lenta (𝒓𝟔) d : 
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Figura 14 Representação esquemática da dinâmica lenta e rápida acoplada quimicamente 
via espécies PtO na oxidação galvanostática de ácido fórmico e a dependência de 
temperatura observada. 

 

 

Como a principal ideia introduzida nesta seção, a temperatura foi utilizada para 

inferir sobre as velocidades relativas dos processos envolvidos nas diferentes escalas de 

tempo acopladas no sistema. A Figura 14 ilustra os dois domínios de temperatura 

observados que podem ser explicados em termos das espécies PtO. No domínio da baixa 

temperatura, a diminuição da janela oscilatória com temperatura evidencia que a 

velocidade d  é maior que a da etapa LH. Da mesma forma, de 25-45°C, a etapa LH é 

mais rápida e o consumo de espécies oxigenadas PtO na oxidação do monóxido de 

carbono adsorvido previne em parte o place exchange, aumentando a janela oscilatória 

com aumento da temperatura. Concentrando-se agora em todo o intervalo de 

temperatura como mostrado na Figura 14 fica claro que a energia de ativação do passo 

LH é maior do que a desativação lenta da superfície. Essa observação também pode se 

correlacionar com dados disponíveis na literatura, obtidos em condições não-

oscilatórias. De fato, foram encontradas energias de ativação de cerca de, pelo menos, 

100 kJ.mol-1 para a eletro-oxidação de CO em monocristais de platina.74 Em contraste, 

parece existir uma dependência relativamente fraca com a temperatura nas etapas de 

formação de óxido, e presumivelmente, no processo de place exchange.96 Nas referências 

[76,97] foram relatados que para a faixa de temperatura de 278   T   323 K, o aumento 

total da formação e redução de óxido é de cerca de 26%, em condições comparáveis. 

Além disso, a energia de ativação para a oxidação direta do ácido fórmico foi estimada 
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como sendo entre 50 e 60 kJ.mol-1 e sua dependência com o potencial de eletrodo 

racionalizada em termos de mudanças na cobertura de ânions e espécies oxigenadas.75,84  

Um aspecto interessante apresentado em nossos resultados é o ponto de 

transição encontrado para muitas variáveis a 25°C. A formação de CO adsorvido na 

platina a partir de ácido fórmico é essencialmente uma etapa química, que tem, no 

entanto, uma natureza eletroquímica uma vez que a desidratação do ácido fórmico é 

dependente do potencial. Os dados disponíveis na literatura, obtidos por meio de 

medidas de stripping de COad adicionam questões importantes a serem consideradas (c.f. 

ref. [74] e referências contidas).  O potencial de início da oxidação de COad muda 

significativamente para valores menos positivos à medida que a temperatura aumenta e, 

além da carga de oxidação, os autores indicam uma alteração na estabilidade do 

recobrimento de COad ( CO ) dependendo da temperatura utilizada. Um resultado muito 

interessante é que a carga de oxidação COad para Pt (111) mostra valores decrescentes 

de 270 a 298 K (com seu valor mínimo a 298K) com um ligeiro aumento na faixa de 

298K < T < 323 K. Importante no presente contexto, a 298K, os autores observaram o 

menor valor de CO . Uma vez que as oscilações encontradas aqui mostram uma janela 

de estabilidade mais curta nesta mesma temperatura, parece razoável inferir que f mais 

elevadas são observadas para um valor de CO  crítico menor.   

Levando em conta que o tempo necessário para se alcançar um certo CO  crítico 

deva aumentar com o aumento de CO , a observação de  f aumentando para a faixa entre 

5° < T < 25° e diminuindo para 25°< T < 45°C corrobora com os resultados 

experimentais acima citados sobre a dependência da temperatura no CO . Acessar 

valores de recobrimento  CO  durante medidas oscilatórias requer a priori, técnicas de 

espectroscopia in situ, as quais não foram exploradas no presente trabalho. No entanto, 

podemos inferir sobre tal parâmetro através das taxas de envenenamento (𝝊𝒑) seguindo 

a lógica de que maiores CO
 geram menores 𝜐𝑝 . Além disso, assumindo que processos de 

transferência eletrônica e difusão na superfície são muito mais rápidos em comparação 

com os processos de adsorção/dessorção, entendemos que o estágio dominante na 

definição da frequência oscilatória seja a taxa com que o eletrodo se torna 

gradativamente bloqueado pelos adsorbatos (𝝊𝒑) na etapa assinalada por 12. 
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A fim de estimarmos as velocidades de envenenamento (𝜐𝑝) em função da 

temperatura durante as oscilações, duas metodologias foram exploradas. Em um dos 

métodos, calcula-se os valores médios de dE/dt para região de envenenamento (dE/dt 

>0) obtidos através dos gráficos mostrados na Figura 15a. De maneira análoga, podemos 

obter 𝝊𝒑 através do ajuste linear das retas aproximadas correspondentes aos estágios 

12 como apontado pela linha tracejada na Figura 13. Na Figura 15b são mostrados em 

comparação, os resultados obtidos pelos dois métodos. Importante, os cálculos foram 

feitos usando ciclos com frequência oscilatória mais representativa dentro da série 

temporal, de acordo com os resultados obtidos por FFT.  

 

Figura 15 Estimativas de 𝝊𝒑 em função da temperatura. Em (a) dE/dt vs. potencial para as 

temperaturas indicadas. Em (b) compara-se os valores obtidos pelo método derivativo (linha 
contínua) e pelo método de regressão linear (linha tracejada). 

 

 

Vemos que ambos métodos revelam a mesma tendência porém os valores obtidos 

para o método de regressão linear são subestimados em relação aos valores obtidos pelo 

método derivativo, obviamente devido ao menor número de pontos considerados.   

Mais uma vez confirmamos o ponto de inflexão a 25°C - observamos um aumento 

de  𝝊𝒑 na faixa de 5-25°C, com o máximo centralizado em 25°C, com subsequente 

diminuição do parâmetro para a faixa de 25-45°C, seguindo o mesmo comportamento 

das frequências de oscilação. Isso reafirma claramente o papel da taxa de 

envenenamento do eletrodo como sendo a etapa que determina f e reforça a ideia de que 

a 25°C, menores  CO  estejam associados a menores janelas de oscilação nesse sistema. 
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 De volta à dependência com a temperatura do oscilador intrínseco, os 

comportamentos não-usuais, tais como (sobre)compensação de temperatura, podem ser 

convenientemente racionalizadas com o conceito de equilíbrio antagônico em que os 

conjuntos de reações que aumentam (P+) e diminuam (P-) o período e suas respectivas 

energias de ativação estejam combinados para resultar na energia de ativação 

oscilatória.98,99 É importante lembrar que não existe um método disponível para 

classificar as etapas individuais, pois é difícil, se não impossível, isolar uma determinada 

reação elementar e estimar seu papel quando parte de uma rede. Contudo,  usando um 

sistema modelo, e aplicando uma estratégia em que um parâmetro de controle 

experimental revela ser capaz de desacoplar duas tendências claras, podemos 

racionalizar sobre quais etapas estariam associadas a P+ ou a P-. Nesse sentido, vemos 

que à medida que a região em que a frequência de oscilação diminui com a temperatura, 

isto é, T > 25°C, observamos que a etapa LH (𝒓𝟑) é dominante, podemos especular que 

essa etapa pertença ao conjunto de reações responsáveis pelo aumento do período 

oscilatório.  
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5. Conclusões  

 

Neste primeiro capítulo exploramos o estudo da influência temperatura da 

solução nas diferentes escalas de tempo acopladas observadas para uma reação 

oscilante modelo, a saber, a eletro-oxidação do ácido fórmico sobre platina policristalina, 

em meio ácido. Recorrendo às perguntas levantadas na seção Motivação e Objetivos, 

concluímos: 

 

i) Como se comportam as dinâmicas oscilatórias para uma faixa mais extensa de variação 

de temperatura?  

 

Observamos duas regiões distintas de dependência da temperatura onde o valor 

de T=25°C se revelou como ponto de transição para diversos parâmetros: frequências 

oscilatórias, f, tempos totais de oscilação, Sosc, frequência de Hopf e taxas de 

envenenamento, 𝜐𝑝. Com relação ao parâmetro f, resposta trivial do tipo Arrhenius foi 

encontrada para a faixa de 5-25°C enquanto que f decrescentes foram observadas com o 

aumento da T para a região entre 25-45°C. A mesma tendência foi encontrada para as 

frequências reais do sistema, obtidas através dos parâmetros de bifurcação de Hopf 

obtidos por EIS. Com relação a Sosc, um aumento no parâmetro foi observado para a faixa 

entre 5-25° com subsequente diminuição do mesmo para a faixa de 25-45°C. Isso 

implica que o acoplamento das diferentes escalas de tempo por trás das oscilações 

resultam em energia de ativação oscilatória positiva para a região de baixas 

temperaturas e por outro lado, negativas para altas temperaturas, configurando 

fenômeno de (sobre)compensação de temperatura nessa região. É importante ressaltar 

que a comparação entre sistemas operando a temperatura diferentes deve ser feita na 

mesma região do mapa de oscilação, ou seja aplicando a mesma corrente normalizada, 

uma vez que os padrões oscilatórios são usualmente bastante sensíveis a variações na 

distância do sistema do equilíbrio termodinâmico.  
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ii)Qual seria o modelo físico-químico plausível para discutir a existência ou não de 

compensação de temperatura?  

Entendemos que a chave para a racionalização da existência ou não de 

fenômenos compensatórios esteja na maneira com que as diferentes etapas reacionais 

se organizam. De fato, é experimentalmente inacessível avaliar as dependências 

individuais de cada etapa reacional com a temperatura em uma rede de reações. No 

entanto, nos beneficiando de um sistema que revelou faixas distintas de dependência de 

temperatura, pelo aparecimento de um ponto de transição comum a vários parâmetros 

monitorados, podemos inferir sobre as contribuições relativas de etapas distintas na 

velocidade global. Não conseguimos no entanto definir inequivocamente pré-requisitos 

para a existência ou não do fenômeno de (sobre) compensação. Nos parece que, devido a 

combinação da alta sensibilidade das oscilações a pequenas variações no recobrimento 

de adsorbatos e a grande dependência da temperatura nos processos de 

adsorção/dessorção, que reações oscilantes de superfície sejam uma classe 

especialmente importante para se estudar o desacoplamento de vias reacionais através 

da variação da temperatura.  

 

iii)Como identificar a etapa individual (ou etapas) que aumentam ou diminuem um 

período oscilatório? 

A compreensão atual da dinâmica acoplada do oscilador intrínseco e da 

desativação lenta da superfície enfatiza o papel duplo e fundamental das espécies PtO, 

que acoplam quimicamente caminhos distintos: as espécies PtO podem tanto auxiliar na 

oxidação do COad em uma etapa LH, como formar OsubPt, inativando a superfície a longo 

prazo. A concorrência entre estes dois processos com escalas de tempo 

significativamente diferentes, foi explicada em termos do ponto de transição a 25°C. 

Com base nestes resultados, conseguimos comparar as energias de ativação de ambas as 

etapas e atribuímos claramente uma dependência de temperatura mais fraca da 

desativação da superfície que evolui lentamente. Esta observação também é 

corroborada por resultados experimentais independentes e, principalmente, obtidos em 

condições não-oscilatórias. A competição descrita entre as duas etapas também nos 

permitiu especular sobre o papel da oxidação superficial do monóxido de carbono pelas 
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espécies PtO como sendo parte do conjunto de reações que contribuem para o aumento 

do período de oscilação com a temperatura. 

O estudo do efeito da temperatura no acoplamento das dinâmicas rápidas e lentas 

aqui introduzida pode ser entendido como uma metodologia para aprofundar o 

conhecimento atual sobre alguns aspectos mecanísticos. A discriminação das reações 

elementares pertencentes aos conjuntos de reações responsáveis pelo 

aumento/diminuição de período e também a determinação dos parâmetros de ativação 

para etapas individuais são particularmente importantes para nos aprofundar no 

entendimento dos mecanismos em sistemas não só como os  investigados aqui, mas 

também em exemplos mais complexos. 
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CAPÍTULO II  

Efeito da temperatura no formato do voltamograma  

 

 

Como demonstrado no primeiro capítulo, a temperatura de operação se mostrou um 

parâmetro de controle capaz de desacoplar dinâmicas com escalas de tempo 

diferentes para o sistema modelo, o oscilador Pt|HCOOH em meio ácido. Pela 

comparação das velocidades relativas das etapas reacionais acopladas quimicamente 

por espécies PtO, sugerimos que por trás do drift oscilatório esteja um processo  de  

menor energia de ativação em comparação com as etapas LH que fazem parte do 

oscilador intrínseco. Devido à dificuldade experimental de aferir as contribuições 

individuais de cada etapa reacional na energética da dinâmica global, estudamos 

nessa parte do trabalho, a viabilidade do uso de métodos deconvolutivos como 

ferramenta de validação dos resultados propostos anteriormente. Na introdução estão 

dispostos brevemente conceitos fundamentais sobre o uso de deconvolução e uma 

breve revisão bibliográfica do tema. Na seção resultados abordamos 

comparativamente a influência da temperatura nos voltamogramas deconvoluídos 

para os processos de eletro-oxidação de ácido fórmico e metanol, e como os resultados 

em regime regular podem nos auxiliar no entendimento das diferenças observadas nas 

dinâmicas oscilatórias. Por fim, o capítulo se encerra com as principais conclusões .  
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1. Introdução 

 

Em eletroquímica, a sobreposição de sinais voltamétricos é um cenário bastante 

comum. Tipicamente, espécies com potenciais de redução próximos aparecem 

indistinguíveis em uma mesma onda voltamétrica.100 Uma vez que a largura de um pico 

voltamétrico se dá em uma faixa de potencial considerável (geralmente em torno de 100 

mV) dentro de uma janela voltamétrica completa (em torno de 1500 mV), a situação em 

que picos se sobrepõem em experimentos polarográficos ou voltamétricos é muito mais 

comum do que, por exemplo, em cromatografia ou outros métodos espectrais.101 Por 

consequência, uma grande quantidade de exemplos propostos para a resolução das 

ondas voltamétricas nos seus picos individuais são encontradas na literatura.102 Uma 

prática comum para a diferenciação de picos é a otimização de parâmetros 

experimentais como mudança da velocidade de varredura, concentração, pH, 

temperatura e ainda o emprego de complexometria, subtração de curvas obtidas para 

espécies individuais, entre outras.100 

 Em situações nas quais tais processos que ocorrem na mesma região de 

potencial se sobrepõem, e que o ajuste de parâmetros experimentais não resolve a 

separação dos picos, métodos de deconvolução são frequentemente a saída mais 

elegante. De fato, trabalhar no tratamento matemático/estatísticos dos dados obtidos (o 

que contempla inclusive os métodos deconvolutivos) é a base do ramo da Quimiometria, 

área de forte expansão nas últimas décadas, impulsionada pelo rápido avanço das 

ferramentas computacionais hoje disponíveis.103 Contudo, o emprego de ferramentas 

quimiométricas em eletroquímica é relativamente raro, principalmente se compararmos 

com a sua utilização em outras áreas da química.104  

O termo deconvolução pode carregar certa confusão ao ser empregado. Em seu 

significado mais amplo, um método deconvolutivo representa um processo de resolução 

de algo em seus constituintes elementares ou remoção de complicações a fim de 

esclarecê-lo.5 Usualmente, no contexto da química, deconvolução se refere ao processo 

de resolução ou decomposição de certo conjunto de picos sobrepostos, em seus 

componentes individuais – o que é feito pela soma dos picos individuais, simulados 

usando uma ou mais funções pré-definidas. Comumente isso é feito de forma iterativa 

                                                      
5
 Tradução da definição dada pelo  Oxford English Dictionary, on line, http://www.oed.com/   
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com auxílio de métodos de minimização de erros. Este tipo de abordagem se enquadra 

no grupo de modelagem conhecida por soft modeling.100,104  

Entretanto, em outras áreas da ciência e engenharias, o método de deconvolução 

é a rigor associado às abordagens que empregam algoritmos baseados nas 

transformadas de Fourier ou ondaleta, métodos conceitualmente distintos em que a 

função que define o formato do pico a ser deconvoluído não precisa ser conhecida.105,106 

Esses métodos que se utilizam de algoritmos baseados em FFT (do inglês Fast Fourier 

transform) ou ondaleta pertencem ao grupo de modelagem conhecido por hard 

modeling.100 A combinação de soft e hard modeling também é prática relativamente 

comum na distinção de picos sobrepostos, em diferentes contextos. (Ver [107–111] e 

referências contidas).  

É importante esclarecer que no presente trabalho, ao tratarmos de deconvolução 

estamos nos referindo a prática de soft modeling, ou seja, a decomposição de picos 

sobrepostos a partir de um ajuste iterativo de curvas, usando funções pré-definidas para 

a simulação. Segundo os autores em [100] soft modeling é abordagem mais adequada 

para definir a resolução de picos em voltametria quando se tem algum conhecimento 

prévio do sistema sobre investigação e os mecanismos envolvidos.  

Métodos deconvolutivos são fundamentalmente úteis para fins analíticos. Em 

eletroquímica eles são amplamente empregados em metodologias com fins 

quantitativos. Geralmente, picos individuais podem ser descritos por funções baseadas 

na distribuição do tipo Gaussiana, que contém essencialmente três parâmetros 

indicando a altura, largura e posição do pico, como segue: 

 

         𝒚 =  𝒚𝒐 +
𝑨

𝒘√𝝅/𝟐
𝒆

−𝟐(𝒙−𝒙𝒄)𝟐

𝒘𝟐 = 𝒉𝒆−𝟐(𝒙−𝒙𝒄)𝟐 𝒘𝟐⁄                                      (Eq. 7) 

 

em que 𝑥𝑐  e 𝑤 são a posição do pico e a largura, respectivamente, A é a área do pico e h a 

sua altura. As funções derivadas da distribuição gaussiana são obtidas pela composição 

de uma função exponencial com uma função quadrática côncava, sendo que a curva 

resultante é popularmente chamada de bell-shape em alusão ao formato de sino 

resultante.112 Tais funções e suas derivadas são bastante empregadas para o ajuste de 

picos voltamétricos. Por outro lado, para picos mais estreitos e com caudas mais largas, a 

função Lorentziana é apontada como melhor opção de ajuste. Algumas funções 
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típicas para ajustes de picos voltamétricos estão descritas na Tabela 3. Curvas simuladas 

a partir dos mesmos parâmetros de inicialização para os diferentes modelos mostrados 

na Tabela 3 estão dispostas na Figura 16.  

A escolha do modelo a ser usado deve seguir de acordo com alguns critérios como 

qual tipo de informação se deseja extrair e qual o modelo que melhor se ajusta. O melhor 

ajuste ao modelo significa, em suma, que as diferenças entre os valores reais 

(experimentais medidos) e os valores previstos pelos modelos, sejam minimizados. 

Dessa maneira, qualquer ajuste deve ser acompanhado de uma tolerância estatística 

definida, que dependerá obviamente, de qual a finalidade do uso do método. 

 

Tabela 3 Exemplos de funções usadas para ajuste de picos voltamétricos. 

Modelo Equação Parâmetros 

Gauss I 
𝒚 =  𝒚𝒐 +

𝑨

𝒘√
𝜋
𝟐

𝒆
−𝟐(𝒙−𝒙𝒄)𝟐

𝒘𝟐  

y0 = base do pico 

𝒙𝒄 = centro do pico 

w = largura 

A = área do pico 

Gauss II 𝒚 =  𝒚𝒐 +
𝐴𝑒

−4ln (2)(𝒙−𝒙𝒄)𝟐

𝑤2

𝑤√𝜋 4ln (2)⁄
 

y0 = base do pico 

𝒙𝒄 = centro do pico 

w = FWHM (largura na 
metade da altura do pico) 

A = área do pico 

Lorentz 𝒚 =  𝒚𝒐 +
𝟐𝑨

𝒘

𝑤

4(𝒙 − 𝒙𝒄)𝟐 + 𝑤2
 

 

y0 = base do pico 

𝒙𝒄 = centro do pico 

w = largura 

A = área do pico 

 

Os parâmetros de inicialização são os pontos críticos das análises de 

deconvolução: são definidos manualmente e várias iterações são realizadas até o 

critério de tolerância estatística ser satisfeito. Isso significa que, a escolha do número 

de picos, a linha de base e onde os mesmos estão centrados, desempenham um papel 

crucial nas curvas ajustadas. É preciso, dessa maneira, que se tenha algum 

conhecimento a priori do sistema, que amparem na escolha de tais parâmetros, como 

por exemplo, dados espectroscópicos e espectrométricos das espécies envolvidas nos 
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processos por trás dos perfis voltamétricos.113,114 Na falta de entendimento 

prévio das vias mecanísticas dos processos, os autores em [115] discutem as 

desvantagens em se usar ajuste de curvas e propõe um método de semi-diferenciação 

dos voltamogramas. 

 

Figura 16 Curvas simuladas para os modelos mostrados na Tabela 3. Parâmetros de 
inicialização usados: y0=0 ; xc=0,85; A= 1,5; w= 0,3. 

 
Fonte: figura elaborada pela autora. 

 

Usando três funções relativamente simples, os autores da referência [116] 

propuseram um método para acessar valores precisos de área eletroativa em um 

eletrodo de platina em meio ácido, a partir de voltamogramas deconvoluídos. Os autores 

ainda confirmaram que é possível acessar as contribuições distintas entre degraus e 

terraços presente na superfície, obtendo dados comparáveis com os previstos por 

resultados independentes.117 Para os picos correspondentes à adsorção de hidrogênio 

nos terraços, os autores usaram duas funções hiperbólicas inversas, e para os picos 

correspondentes a adsorção competitiva de H+/OH- nos degraus, os autores usaram uma 

função gaussiana. A deconvolução de picos sobrepostos na voltametria da platina em 

meio básico foi uma ferramenta usada também em [118] para estudar o impacto de 

cátions nas assinaturas voltamétricas. Os autores recorreram a uma função gaussiana 

única para inferir sobre as diferenças qualitativas nos voltamogramas obtidos na 

presença de diferentes eletrólitos básicos.  
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2. Motivação e Objetivos 

 

Esta parte do trabalho está motivada diretamente pelas discussões e questões 

levantadas no Capítulo I. Como apresentado, relatamos o efeito da temperatura no 

acoplamento da dinâmica lenta e rápida do sistema modelo, a eletro-oxidação do ácido 

fórmico sob platina a cinco temperaturas diferentes entre 5 e 45°C. O resultado principal 

foi um ponto de transição encontrado a 25°C, que define claramente duas regiões para a 

dependência de temperatura da cinética global. Os resultados foram discutidos em 

termos do papel-chave das espécies de PtO, que acoplam quimicamente as dinâmicas 

rápidas/lentas. Em resumo, fomos capazes de: (i) identificar a competição entre duas 

etapas pelo consumo de PtO como responsáveis pelos dois domínios de temperatura; (ii) 

comparar as energias de ativação relativas dessas duas etapas; e, ademais, (iii) 

especulamos sobre o papel de uma determinada etapa de reação no conjunto de reações 

responsáveis pelo aumento do período oscilatório. Para estender essa metodologia a 

outros sistemas e com objetivo de validar o proposto anteriormente sobre as energias e 

ativação de cada etapa, decidimos explorar a utilização de empregar métodos 

deconvolutivos nas respostas voltamétricas para a eletro-oxidação de ácido fórmico e 

metanol, em meio ácido, de maneira comparativa. 



CAPÍTULO II Experimental 

 

61 
 

3. Experimental 

 

Para o sistema ácido fórmico, as condições experimentais são as mesmas 

descritas no Capítulo I. Todos os dados voltamétricos e oscilatórios aqui usados para o 

sistema metanol foram realizados em colaboração com Fabian W. Hartl e Bruno J. Fontes 

(na ocasião, alunos de doutorado e iniciação científica, respectivamente). Todas as 

soluções foram preparadas com água ultra-pura (Sistema Millipore Milli-Q, 18,2 MΩ.cm), 

2 mol.L-1metanol (Chemis, 99.8%) e 0,5 mol.L-1 ácido sulfúrico (J.T. Baker, 98%). Como 

protocolo padrão, anteriormente a todas as medidas, a solução é purgada com argônio 

(99.996%, White Martins) diretamente na solução por no mínimo 10 minutos para 

retirar o oxigênio dissolvido, e durante as medidas, Ar é mantido circulando no espaço 

acima do nível da solução. Uma tela de platina platinizada de alta área superficial foi 

empregada como contra-eletrodo. O eletrodo de reversível de hidrogênio (ERH) 

preparado como a mesma composição e concentração do eletrólito suporte foi escolhido 

como eletrodo de referência. Como eletrodo de trabalho uma placa de platina lisa 

(0,15cm2 de área geométrica) foi usada, tendo sida devidamente aquecida em chama de 

butano/ar (flame-annealing). A limpeza eletroquímica seguiu-se como de costume, pela 

ciclagem voltamétrica dentro na janela de estabilidade da água, a 1V.s-1 (1000 ciclos) e 

0,5 V.s-1 (500 ciclos). O cálculo de área eletroativa foi feito usando os voltamogramas a 

dE/dt= 50 mV.s-1 assumindo a carga para a região de hidrogênio como 210 μC.cm-2. 72 

Foi nessa velocidade também que os voltamogramas usados nas análises de 

deconvolução foram escolhidos.  

Para as análises deconvolutivas, todos os perfis voltamétricos tiveram a linha de 

base subtraída para a compensação da contribuição capacitiva na corrente total e 

minimização do ruído experimental. Os ajustes foram feitos através das funções nativas 

disponíveis no software comercial OriginPro 8.6, através da ferramenta de Ajuste de 

Picos múltiplos, usando as equações baseadas nas distribuições Gaussiana e/ou 

Lorentzianas. O algoritmo de iteração usado (Levenberg Marquardt) foi empregado até o 

critério estatístico de convergência ser satisfeito (R2 ≥ 0,99). Um fluxograma ilustrando 

o processo de deconvolução aqui aplicado está apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 Fluxograma do método deconvolutivo usado para acessar as contribuições 
relativas dos sub-picos presentes dentro da varredura positiva dos voltamogramas. 

 

 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora. 

.  
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4. Resultados e discussão 

 

Em contraste com o que ocorre em regime oscilatório, a eletro-oxidação do ácido 

fórmico exibe apenas comportamento convencional, típico de Arrhenius, em condições 

voltamétricas como observado nos perfis discutidos no Capítulo I. Por análise deconvolutiva, 

nós tentativamente discriminamos o perfil voltamétrico em quatro sub-picos a fim de 

explorar as implicações da temperatura nas velocidades relativas das etapas de reação 

ocorrendo nos potenciais considerados (Figura 18). 

 

Figura 18 Efeito da temperatura no sistema Pt| 1 mol.L-1 HCOOH + 0,5 mol.L-1 H2SO4. Dados 
obtidos durante a varredura positiva, dE/dt = 50 mV.s-1 nas temperaturas indicadas. Mesmas 
condições experimentais reportadas por Zulke & Varela.16 

 

 

O modelo mecanístico atual, suportado por diversos estudos utilizando evidências 

espectroscópicas e/ou modelagem teórica 69,70,78,83,119–122 foi explorado em seções 

anteriores. Cruzando os dados disponíveis na literatura com os parâmetros aqui calculados 

para as correntes de pico (Figura 19a), energias de  ativação aparente, Eapp, (Figura 19b), 

potenciais de pico (Figura 19c) e a distribuição da carga total do processo (Figura 19d), 

podemos identificar as etapas reacionais mais provavelmente associadas aos sub-picos I, II, 

III e IV e as relativas contribuições de cada uma em função da temperatura. Importante, 
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entendemos que o método de deconvolução sozinho não seja capaz de separar os processos 

elementares inequivocamente, mas que por outro lado, o mesmo forneça argumentos 

razoáveis para uma análise qualitativa.  

 

 

Figura 19 (a) Correntes máximas de pico (apresentada em escala logarítmica) ((b) Gráficos de 
Arrhenius para os máximos de corrente de cada sub-pico, (c) Potencial de pico, (d) 
distribuição da carga como porcentagem da carga total (q).  

 

 



CAPÍTULO II Resultados e Discussa o 

 

65 
 

A ativação eletroquímica da oxidação do ácido fórmico a CO2 pela perda de dois 

hidrogênios é vista pelo pré-pico de oxidação centrado por volta de 0,55 V 119 – processo 

comumente chamado de via direta (𝑟𝑑) de oxidação do ácido fórmico (c.f.  etapa (3) na 

Figura 6, Capítulo I). Este processo, que é suprimido pelo envenenamento do eletrodo 

por COad produzido quimicamente a baixos potenciais, pode ser seguramente atribuído 

ao sub-pico I, (em verde, nas Figuras 18 e 19) considerando a janela de potencial em que 

ocorre e as baixas velocidades de reação em comparação aos outros processos, o que 

corrobora com a limitação do processo devido ao bloqueio dos sítios ativos pelo COad. 

Sobre a estimativa de Eapp , observamos duas regiões lineares distintas o que pode 

sugerir uma transição de mecanismo a 25°C. Calculamos os valores de 11 e 59 kJ.mol-1 

para os domínios de baixa (entre 5 e 25°C) e alta temperatura (entre 25 e 45°C), 

respectivamente, em boa concordância com a literatura para o cálculo de Eapp para  𝑟𝑑 

nesses valores de potencial.84 Essa clara transição de Eapp sugere que a via direta de 

oxidação do ácido fórmico nesse potencial esteja sendo favorecida na faixa de T entre 5-

25°C.  

A altos potenciais, no entanto, a formação de espécies oxigenadas é promovida 

(𝒓𝟐) e o COad pode então reagir via etapa do tipo Langmuir-Hinshelwood (LH) para 

formar CO2 (𝒓𝟑). Esta etapa LH libera sítios ativos, viabilizando novos centros catalíticos 

para a continuação da oxidação do ácido fórmico – presumivelmente, via sub-picos II e 

III, respectivamente.  

Haja vista as maiores correntes observadas para o sub-pico III, (cf. Fig.19a) e a 

Eapp em acordo com os valores entre 50-70 kJ.mol-1 relatados,16,84,123 é plausível assumir 

o cenário descrito. Neste ponto, chama a atenção o valor de Eapp de 69 kJ.mol-1 para o 

sub-pico II (que estaria associado à etapa LH), um valor menor do que o esperado para a 

reação 𝒓𝟑 74 embora ele tenha sido o maior valor de Eapp calculado entre os sub-picos, e 

que, esteja de acordo com os valores estimados neste potencial como mostrado no 

Capítulo I. Ademais, o perfil do deslocamento do potencial de pico em função da 

temperatura para o sub-pico II (em vermelho, Fig.19c)  se encontra em concordância 

com a tendência reportada em 74 para a reação de oxidação do COad em eletrodos de 

platina monocristalina em meio de ácido sulfúrico, utilizando dados experimentais e 

teóricos.   

A partir da dependência da temperatura nas coberturas de COad, as energias de 

ativação para a oxidação de COad foram determinadas por Chen et al. na faixa de 104 e 
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117 kJ.mol-1.124 Os autores ainda relataram que tais valores tendem a diminuir de acordo 

com o aumento no grau de recobrimento de COad. 

Além de assistir as etapas LH, PtO sofre o processo de place-exchange que 

desativa gradual e lentamente os centros catalíticos segundo o modelo amplamente 

aceito de formação dos óxidos de platina desenvolvido por Conway. 77,95 Devido aos 

altos potenciais visitados e à ampla janela de extensão que o sub-pico IV se encontra, 

parece razoável que nele estejam contidos os processos de desativação do eletrodo pela 

formação de óxidos. Além do mais, o perfil de deslocamento do potencial de pico (em 

azul, Fig. 19c) do sub-pico IV concorda com a tendência observada para a influência da 

temperatura na formação dos óxidos de platina em meio ácido.76,77 Nota-se da análise de 

Eapp que o valor estimado para o pico IV é menor que o valor registrado para os sub-

picos II e III, o que concorda com a análise prévia em regime oscilatório que sugeriu que 

as etapas de desativação do eletrodo possuem menor energia de ativação que a etapa 

LH. 16  

Se analisarmos as energias de ativação aparente para os sub-picos II e IV nos dois 

domínios de temperatura marcados pela transição a 25°C, podemos estimar as 

contribuições relativas das etapas LH e desativação da superfície para cada domínio de 

temperatura (Fig. 20) e inferir sobre as implicações dessa análise nos tempos de 

oscilação total (Sosc). Através da identificação das menores energias de ativação 

podemos sugerir qual das etapas predomina em detrimento da outra. 

Vemos que para o domínio de baixas temperaturas (entre 5-25°C) o sub-pico II 

predomina em detrimento do IV enquanto que na região de alta temperatura (entre 25-

45°C) quem prevalece são os processos por trás do sub-pico IV, comparativamente. 

Considerando a racionalização feita sobre a competição de PtO pelas duas vias 

diferentes, LH e desativação da superfície (ver Fig. 14, Capítulo I), e as implicações nas 

tendências dos Sosc, observamos que as menores Eapp dos sub-picos mencionadas, 

corrobora com o cenário sugerido de que a desativação da superfície prevalece na faixa 

de 5-25°C e que entre 25-45°C, por outro lado, quem prevalece é a etapa LH durante as 

cinéticas oscilatórias para o sistema modelo ácido fórmico. 
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Figura 20 Comparação das energias de ativação aparente para os Sub-picos II (em 
vermelho) e IV (em azul) considerando as duas regiões de T marcadas pelo ponto de 
transição a 25°C. 

 

 

 

O mais interessante desse resultado é que ele aponta para a possibilidade de 

empregar-se uma metodologia experimental simples para a investigação de dinâmicas 

acopladas em sistemas complexos – o estudo da influência da 

temperatura nas dinâmicas oscilatórias – que pode ser posteriormente validada em 

regime regular, viz. voltamétrico.  

Estendendo o estudo para outro sistema, a eletro-oxidação de metanol foi 

investigado por compartilhar similaridades com a de ácido fórmico quanto à eletro-

oxidação em regime regular. No entanto, importantes diferenças são observadas quanto 

ao comportamento oscilatório,67 endossando o estudo comparativo e a validação dos 

modelos atuais.  

De maneira geral, além de diferenças no próprio perfil oscilatório, a eletro-

oxidação de metanol apresenta oscilações de potencial de menor amplitude que o ácido 

fórmico, exibindo também menores tempos totais de oscilação. Em termos do efeito da 

temperatura, no painel (a) da Figura 21 estão destacadas as respostas em Sosc e f para as 

temperaturas testadas.  
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Figura 21 Efeito da temperatura na Sosc, frequência oscilatória e densidades de correntes 
obtidas em condições voltamétricas (varredura positiva, a 0,8 V vs. RHE) para os sistemas 
(a) Pt| 2 mol.L-1 CH3OH + 0,5 mol.L-1 H2SO4 (b) Pt| 1 mol.L-1 HCOOH + 0,5 mol.L-1 H2SO4. 
Séries temporais obtidas pela oxidação galvanostática na mesma corrente normalizada 𝐽0.5

𝑇 . 

 

  

Figura 22 Séries temporais típicas para a oxidação galvanostática usando  a mesma corrente 
normalizada 𝐽0.5

𝑇 para os sistemas metanol à esquerda (Pt| 2 mol.L-1 CH3OH + 0,5 mol.L-1 
H2SO4) e ácido fórmico à direita (Pt| 1 mol.L-1HCOOH + 0,5 mol.L-1 H2SO4). Temperaturas 
indicadas. 

 



CAPÍTULO II Resultados e Discussa o 

 

69 
 

 Para efeito de comparação, estão mostradas também as respostas de correntes 

voltamétricas e no painel (b) estão os resultados obtidos para o caso do ácido fórmico. 

As correntes obtidas em regime voltamétrico na eletro-oxidação de metanol exibem 

comportamento típico de Arrhenius, assim como o observado para o ácido fórmico. Por 

outro lado, ambos os sistemas mostram comportamento não convencional para Sosc. O 

impacto da temperatura nos tempos oscilatórios totais é bem mais pronunciado no caso 

do ácido fórmico (note a clara diferença nas escala de tempo da Fig. 22) enquanto que 

para o metanol os Sosc permanecem pouco alterados. Diferentemente do ácido fórmico 

em que a f segue a mesma tendência que Sosc, no caso do metanol, f segue a dependência 

de Arrhenius enquanto Sosc   não se altera significativamente. Nota-se também que a 

amplitude oscilatória se altera consideravelmente. O ligeiro encurtamento das séries 

temporais para T > 30°C é claramente acompanhado pela diminuição da amplitude 

oscilatória, como evidenciado na Figura 22. Em [33] os autores relataram uma 

independência de f também com relação à corrente aplicada no caso do metanol.  

Para o ácido fórmico, a influência da temperatura sobre Sosc foi racionalizada em 

termos do consumo de PtO por duas rotas competitivas, ocorrendo com velocidades 

consideravelmente distintas como visto pelo claro ponto de transição a 25°C. Portanto o 

aumento ou diminuição em Sosc indica o peso relativo das duas rotas paralelas de 

consumo de PtO. Para um aumento da temperatura, um aumento de Sosc significa que as 

etapas LH previnem a desativação superficial; por outro lado, o encurtamento de Sosc 

com o aumento em T sugere que a formação de oxigênio sub-superficial prevalece, como 

corroborado pelos dados calculados de Eapp mostrados na Figura 20.  

A relativa independência de Sosc com temperatura mostrada para o caso do 

metanol sugere que o consumo de PtO e sua conversão a OsubPt prosegue a velocidades 

comparáveis. Para o caso do ácido fórmico, existe apenas uma etapa cd LH possível, que 

é a oxidação de COad acima de 0,6 V. Em contraste, existem mais candidatos para o 

consumo de PtO durante a oxidação de metanol, como mostrado nas etapas 𝒓𝟕 e 𝒓𝟖 

abaixo: 125–128 

 

𝒓𝟕         PtO + Pt2CHOH → 3Pt + HCOOH     

 𝒓𝟖        PtO + PtCOH → Pt + PtCOOH  
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HCOOH pode difundir da interface eletródica para a solução ou seguir as rotas 

conhecidas para a sua oxidação em platina.83  Tendo em vista o recém discutido,  

esperamos que a desativação da superfície esteja sendo contrabalanceada pelas 

múltiplas etapas LH  possíveis que podem consumir o PtO formado, em detrimento à 

única rota LH que ocorre com o ácido fórmico. Nesse ponto é interessante notar que o 

recobrimento de COad deva ser um parâmetro mais sensível no caso das oscilações no 

sistema ácido fórmico em relação ao metanol.  Notamos que a amplitude oscilatória do 

sistema metanol é menor que no caso do sistema modelo e, segundo Boscheto et al. 67 

existe de fato uma menor variação no recobrimento de COad durante as oscilações 

galvanostáticas durante a oxidação de metanol em relação à de ácido fórmico, em 

condições experimentais equivalentes as relatadas aqui.  

Usando a mesma abordagem apresentada anteriormente, os resultados da 

deconvolução dos picos de oxidação do metanol em meio ácido estão apresentados na 

Figura 23 e os parâmetros estimados podem ser vistos na figura 24, onde temos (a) as 

correntes de pico, (b) energia de ativação, (c) distribuição da carga oxidativa e (d) 

potencial de pico para os sub-picos gerados pela análise.  No caso do metanol, nos 

restringimos a uma janela de potencial menor e realizamos a deconvolução com três 

picos, de acordo com as diferenças claras na assinatura voltamétrica.  

Com as temperaturas mantidas abaixo de 30 ° C, a contribuição faradaica se dá 

predominantemente via sub-pico III e um subsequente aumento da temperatura 

promove uma inversão da contribuição para o sub-pico II e num menor grau, para o sub-

pico I (cf. Figura 24c). Verificando-se a influência da temperatura nas correntes de pico, 

confirma-se que as etapas reacionais mais afetadas pela temperatura são aquelas 

associadas ao sub-pico II, principalmente para T >30°C, como mostrado Figura 24(a). 

Além disso, observa-se que o sub-pico I apresenta a menor velocidade para toda a faixa 

de temperatura testada exceto para 50°C, única temperatura dentre as aqui testadas na 

qual o pico I exibe maiores correntes que o pico III. Nota-se que nessa temperatura não 

observam-se oscilações. Estimativas de Eapp usando valores de correntes máximas dos 

picos I, II e III resultam em 88 kJ.mol-1, 67 kJ.mol-1 e 40 kJ.mol-1, respectivamente, em 

uma boa concordância com a literatura para as energias de ativação estimadas nas 

janelas de potencial consideradas. 129 
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Figura 23 Efeito da temperatura no sistema Pt| 2 mol.L-1CH3OH + 0,5 mol.L-1 H2SO4. Dados 
obtidos durante a varredura positiva, dE/dt = 50 mV.s-1 nas temperaturas indicadas. 
Mesmas condições experimentais reportadas em[57]. Picos voltamétricos originais 
mostrados pela linha contínua, pico gerado pelo ajuste da função gaussiana pela linha 
tracejada. 

 

 

Em conjunto, parece plausível que os três picos deconvoluídos representam etapas 

determinantes na velocidade de reação, nos potenciais correspondentes. Nesse sentido, 

sugerimos que o pico I, dada a sua maior Eapp e taxas cinéticas mais baixas, carrega 

contribuições da oxidação de COad. Este passo LH libera sítios de platina, o que permite a 

continuação da oxidação de metanol. Como já discutido, os altos potenciais em que o 

sub-pico III se estende sugerem que as etapas de desativação da superfície, como o 

passo 𝒓𝟔, estejam associadas. Esta ideia é compatível com a menor energia de ativação 

calculada para o sub-pico III, embora o valor calculado para o ácido fórmico tenha sido 

ligeiramente maior.  
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Figura 24 (a) Correntes máximas de pico (b) Gráficos de Arrhenius para os máximos de 
corrente de cada sub-pico, (c) distribuição da carga como porcentagem da carga total (q) 
registrada durante a voltametria, descontando a dupla-camada e (d) Potencial de pico para 
os sub-picos I,II e III como indicado. 

 

 

Presumivelmente, o maior valor de energia de ativação calculada para a etapa de 

desativação do eletrodo no caso do ácido fórmico seja reflexo das menores coberturas 

relativas de adsorbatos, como COad, relatados para ácido fórmico em comparação ao 

metanol.67 Isso estaria de acordo também com as implicações nos Sosc, uma vez que o 

sistema ácido fórmico oscila de maneira geral, por mais tempo que o metanol, na mesma 

corrente normalizada aplicada. Nesse cenário, o segundo passo de LH, r7 e/ou r8, 

estariam associados ao sub-pico II, uma vez que as etapas LH têm energias de ativação 

mais elevadas do que para o processo de desativação.   

Uma análise mais detalhada das energias de ativação associada a cada sub-pico é 

mostrada na Figura 25, com objetivo de entender melhor as velocidades relativas das 

etapas LH (sub-picos I e II) e da desativação da superfície (associada ao sub-pico III).  

Interessantemente, a temperatura de 30°C marcou a transição de mecanismo como 

observado pelas diferentes regiões lineares de dependência de temperatura nas 

correntes obtidas para os picos mostradas na Figura 25. Na mesma temperatura 

observamos uma transição também no tempo total de oscilação, como mostrado nas 

Figuras 21 e 22: Sosc aumenta ligeiramente na faixa de 10-30°C e diminui em seguida, na 

faixa de 30 a 45°C. Ao analisarmos que a menor energia de ativação foi aquela observada 
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no sub-pico III (Fig. 25a) para a região de temperaturas mais altas (30-45°C), é plausível 

observar que a importância dessa etapa na cinética global seja a dominante nessa faixa 

de temperatura o que explicaria o encurtamento em Sosc e na amplitude oscilatória como 

observado.  

 

Figura 25 Energias de ativação aparente para os sub-picos III (a), II (b) e I (c) deconvoluídos 
das voltametrias para o sistema metanol, para as duas faixas lineares de temperatura 
separadas pela T de 30°C, como observado também para os tempos de oscilação total. 

 

 

Adicionalmente, para a região de baixas T, observamos que as etapas LH 

mostram valores próximos ao obtido para a desativação do eletrodo, sendo que a etapa 

por trás do sub-pico I revelou o maior valor, o que corrobora com a ideia de que esta 

etapa seja dominada pela oxidação de COad. Energias de ativação aparente mais altas que 

100 kJ.mol-1 130,131 foram atribuídas à eletro-oxidação de COad sobre diferentes condições 

experimentais. 
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5. Conclusões 

 

A comparação do efeito da temperatura no surgimento e evolução das dinâmicas 

oscilatórias durante a eletro-oxidação de ácido fórmico e metanol sobre platina, em 

meio ácido, se mostrou bastante instrutiva. O caso do metanol revela de maneira geral i) 

menores correntes voltamétricas; ii) menores tempos totais de oscilação; e iii) menor 

sensibilidade ao parâmetro temperatura em termos de Sosc que o sistema modelo ácido 

fórmico. Sob um ponto de vista mecanístico, os pontos ii) e iii) foram  discutidos em 

função da existência de mais de uma etapa LH que consome espécies PtO, 

contrabalanceando o efeito da lenta desativação da superfície para o caso do metanol. 

Dados voltamétricos foram revisitados e, por meio de métodos deconvolutivos, 

conseguimos extrair os valores de Eapp relativos, para cada etapa individual, o que 

corroborou com os comportamentos previstos no capítulo anterior 16 de que as etapas 

ligadas a lenta desativação do eletrodo possuem menor energia de ativação que as 

etapas LH. Resumidamente, as análises deconvolutivas sugerem que:  

-A via direta de formação de CO2 no sistema ácido fórmico parece ser mais favorecida 

para T > 25°C;  

-A tendência observada nos tempos de oscilação total (Sosc) no sistema ácido fórmico 

respondem como um reflexo das contribuições relativas da etapa LH e da desativação da 

superfície. Para a faixa entre 5-25°C as menores Eapp calculadas para a etapa de 

desativação da superfície corrobora com a diminuição em  Sosc.  Da mesma maneira, as 

menores Eapp calculadas para a etapa LH na faixa entre 25-45°C corrobora com o 

aumento de Sosc nessa faixa de temperatura; 

-No caso do metanol, uma sensibilidade menor no parâmetro Sosc foi observada, tendo 

sido discutida em termos da existência de múltiplas etapas LH que possam
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 contra balancear o consumo de PtO. Pelas análises de Eapp, as etapas de desativação 

também revelaram menores valores que as etapas LH e ainda; 

- Analisando a transição a 30°C que mostra a mudança na tendência no tempo de 

oscilação total no sistema metanol, em conjunto com as menores Eapp na região de alta 

temperatura estudada, associamos o encurtamento em Sosc e a diminuição da amplitude 

oscilatória com o aumento relativo da importância das etapas de desativação do 

eletrodo, ou seja, do place-exchange de oxigênio para esta faixa de temperatura (30-

45°C).     
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CAPÍTULO III  

Assinatura térmica da cinética oscilatória 

 

Este capítulo se desenvolveu pelo interesse em estudar a dinâmica oscilatória sobre o 

ponto de vista térmico: como a temperatura da interface eletrodo|solução responde às 

oscilações eletroquímicas? Podemos entender melhor o mecanismo oscilatório através do 

mapeamento térmico do sistema? Qual tipo de informação podemos extrair do 

monitoramento da temperatura local durante as cinéticas oscilatórias? Pra responder essa 

e outras questões, escolhemos a abordagem do emprego de sensores térmicos ultra-

sensíveis, em contato íntimo com o eletrodo de trabalho. Dessa maneira, por meio de 

medidas independentes, monitoramos simultaneamente a variável elétrica que oscila 

(nesse caso, o potencial para condições galvanostáticas) e a temperatura local. É 

importante definir que o que chamamos de temperatura local no presente contexto é a 

temperatura do eletrodo de trabalho, enquanto o sistema como um todo (conjunto da 

célula eletroquímica e eletrodos) se encontra em uma determinada temperatura 

constante, inserida em um calorímetro. Nesse sentido, operamos em condição não-

isotérmica pois monitoramos os calores das reações que ocorrem no eletrodo de trabalho, 

enquanto o eletrodo de referência se encontra em outra temperatura. Olhar pela 

perspectiva térmica é, até onde sabemos, inédito no presente contexto. Os avanços e 

desafios no caminho da incorporação de micro-calorimetria in situ no estudo de cinética 

oscilatória é o tema do presente capítulo.  
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1. Introdução 

1.1 Termoeletroquímica moderna e as técnicas de calorimetria in situ 

 

Historicamente, a combinação de investigações de aspectos eletroquímicos e 

térmicos, agrupados hoje no sub-ramo conhecido por termoeletroquímica, teve sua 

origem na observação do efeito Peltier eletroquímico por Mills.132 As abordagens 

clássicas desde então, se concentram na grande maioria, na estimativa e/ou 

determinação de parâmetros termodinâmicos e cinéticos em diferentes sistemas 

eletroquímicos, como, por exemplo, variação de entropia de reação, calores de 

adsorção/dessorção de espécies em solução e entropias de transporte de íons.133–136 Na 

eletroquímica moderna, entende-se que a quantidade temperatura seja uma variável 

independente, isto é, métodos termoeletroquímicos devem ser capazes de, 

alternativamente,137 

 i) monitorar precisamente transientes rápidos de temperatura ocorrendo na célula 

eletroquímica durante o experimento (calorimetria in situ), ou 

ii) promover, arbitrariamente, uma perturbação externa da temperatura de maneira 

rápida, durante o curso do experimento.  

Mais recentemente, a termoeletroquímica tem sido impulsionada fortemente 

pelos grandes avanços nas técnicas experimentais de aferição e perturbação rápida da 

temperatura local, cada vez mais sensíveis.138,139 Dessa maneira, estudos envolvendo 

variações de temperatura na ordem de mili-Kelvin, se tornaram factíveis. Excelentes 

textos de revisão na área estão contidos em [140,141]. 

Em termos de aplicabilidade e robustez, a técnica mais consolidada para 

avaliação de efeitos térmicos locais por calorimetria in situ,  se utiliza de eletrodos 

termo-sensíveis (chamados de eletrodos-termômetros). A descrição da construção de 

eletrodos-termômetros utilizando diferentes materiais, e sua aplicabilidade  está 

disponível na literatura.134,142–145 A ideia é basicamente fazer uso de termistores a base 

de óxidos semicondutores, que podem ser facilmente isolados pelo recobrimento com 

camadas finas de vidro ou materiais similares. Eles suportam altas temperaturas, e 

exibem alta sensibilidade térmica, podendo medir diferenças muito pequenas de 

temperatura, na ordem de até mili-Kelvins.  
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Um contato próximo entre o eletrodo e a sonda-termistora é, no entanto, muito 

importante. Tamamushi et al.136 relataram o uso de um termistor comercial no formato 

de bulbo, protegido por uma camada isolante, tendo sido o eletrodo de trabalho (um  fio 

de ouro) enrolado ao entorno da sonda-termistora. Neste trabalho foi possível estimar 

as variações de temperatura local e os coeficientes Peltier eletroquímicos para o par 

redox Fe(II)/Fe(III). Também foram relatados o uso de cilindros ocos de grafite em 

contato próximo a um termistor comercial, nesse caso os autores asseguram ter 

conseguido ultra-precisão nas medidas de variação de temperatura local na interface 

eletrodo|solução.146 

Termistores recobertos por finas camadas de cobre147 e prata também foram 

relatados com finalidades de caracterização eletroquímica e para fins analíticos, sendo 

que um arranjo bastante similar usando folhas de platina aderidas ao sensor térmico 

também foi destacado por exibir bastante sensibilidade.144,148 Outra possibilidade de 

arranjos calorimétricos se faz pelo recobrimento de termistores planos com filmes finos 

metálicos, como por exemplo, platina platinizada. Através do uso de eletrodos-

termômetro, Shibata e colaboradores 145 conseguiram diferenciar os diferentes estágios 

de formação das espécies oxigenadas de platina, em uma voltametria cíclica em meio 

ácido, através dos diferentes transientes de temperatura observados, relacionando-os 

com os coeficientes Peltier eletroquímicos o que possibilitou aos autores  uma maior 

compreensão a respeito da irreversibilidade do processo. Na presença de diferenças de 

temperatura geradas entre os componentes da célula eletroquímica, é importante que se 

leve em consideração as consequências da termo difusão (efeito Soret), embora na 

maioria das vezes essa diferença seja tão pequena que tal efeito pode ser desprezado. 

Um bom trabalho de revisão sobre os efeitos termodinâmicos em sistemas 

eletroquímicos em configuração não-isotérmica está contido em [149].  

Ainda, uma alternativa recente aos emprego de sensores resistivos e termistores, 

é o uso de sensores piroelétricos.150–152 Tais sensores são feitos a partir de materiais 

como o tantalato de lítio (LiTaO3) ou fluoreto de polivinilideno (PVDF) por exemplo. Tais 

materiais são expostos a um tratamento mecânico especial em um alto campo elétrico 

durante a sua fabricação. Dessa maneira, o material adquire certo estresse na sua rede 

cristalina quando frente a uma diferença de temperatura, cujo dipolo elétrico associado 

pode ser devidamente transformado em sinal elétrico se conectado a um circuito 

apropriado. Pioneiros na área no uso de piroeletricidade como metodologia de micro-
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calorimetria in situ em ambiente eletroquímico, Schuster e colaboradores 153 relataram o 

desenvolvimento de um arranjo experimental capaz de acompanhar quantitativamente 

efeitos térmicos com alta resolução em reações eletroquímicas de até sub-monocamadas 

de conversão.154 A principal linha de pesquisa atual conduzida pelo Grupo do Prof. 

Schuster é no estudo dos efeitos térmicos da intercalação de lítio em matrizes de grafite, 

tendo portanto um apelo prático para uso em baterias.  

Por fim, é importante mencionar uma alternativa para medição de temperatura 

local que é o uso de sensores de infra-vermelho. A técnica, no entanto, possui 

desvantagens consideráveis devido ao seu alto custo,  baixa resolução térmica para 

aplicações em medidas micro-calorimétricas, a problemática da interface líquida e as 

implicações na reflexão do meio. Contudo, a termografia por infra-vermelho encontra 

vasta aplicação na área de catálise, especialmente para experimentos com interesse em 

resolução espacial na interfaces sólido|gás.155 Sob pressões relativamente altas (p > 

1mbar), termografia por infravermelho é uma técnica conveniente para a visualização 

dos padrões formados pelas ondas de calor/concentração em reações oscilatórias, com 

uma resolução de ~1K e resolução espacial de ~170 µm. 156 
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1.2 A natureza das variações térmicas em sistemas eletroquímicos  

 

De maneira geral, a temperatura medida por um sensor térmico eventualmente 

acoplado ao eletrodo de trabalho terá seu valor determinado pelo balanço entre a 

produção e a dissipação do calor nas vizinhanças. A produção de calor durante processos 

induzidos pela passagem de corrente em uma célula eletroquímica pode surgir de 

diferentes fontes, tais como: 140,157 

(i) do calor Peltier eletroquímico, que é o calor trocado reversivelmente no curso de 

uma reação eletroquímica em um eletrodo, Πe ;  

(ii) da produção de calor devido ao sobrepotencial que se desenvolve na interface 

eletrodo|solução, η;  

(iii) pelo efeito Joule produzido pelo fluxo de corrente através de um eletrólito com 

resistência finita, R .  

O primeiro é frequentemente tido como calor trocado reversivelmente na 

interface, associado diretamente às reações eletroquímicas em curso, 𝑄𝑟𝑒𝑣 . O segundo e 

o terceiro correspondem às componentes irreversíveis, aqui denotados por 𝑄𝜂 e 𝑄𝑜ℎ𝑚 , 

de maneira que calor total 𝑄𝑡𝑜𝑡 produzido é dado pela soma das contribuições: 158 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑟𝑒𝑣 +  𝑄𝜂 + 𝑄𝑜ℎ𝑚                                        (Eq.   8)                      

 

 Ao empregar calorimetria in situ, medimos o efeito global de todas as 

contribuições mencionadas. O calor devido ao sobrepotencial é gerado na interface 

eletroquímica, enquanto o efeito Joule se estende ao longo de todo o caminho da 

corrente através do eletrólito. Nas referências 159,160 os autores apontam para a 

possibilidade de separar as contribuições reversíveis das irreversíveis, pela mudança na 

direção da reação eletroquímica reversível, causando então uma mudança de sinal dos 

efeitos  𝑄𝑟𝑒𝑣 , enquanto a parte irreversível mantém seu sinal6. Quando essa saída não 

for conveniente, desacoplar as contribuições individuais dos transientes térmicos parece 

exigir no entanto, uma  modelagem precisa do sistema levando em consideração os 

fluxos de calor, massa  e carga. Abordagens considerando a distribuição do calor ao 

longo da solução são importantes em contextos em que a passagem de corrente 

                                                      
6
 Trocas térmicas associadas a processos irreversíveis são sempre positivas, i.e., sempre há a produção de calor. 
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relativamente altas ocorrem e que perdas consideráveis de eficiência possam estar 

associadas. Os modelos combinados térmico-eletroquímicos vêm ganhando muita 

atenção devido às implicações práticas nas pesquisas de baterias e células de 

combustível, por exemplo.161–163 

 Expressões derivadas do formalismo da termodinâmica irreversível nos permitem 

relacionar o calor total do processo com os parâmetros Πe e parâmetros cinéticos como 

corrente e sobrepotencial. Uma maneira de expressar o calor total, é: 164,165 

 

d𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑃,𝜉d𝑇 + ( 𝑇∆𝑆𝑇,𝑃 ± 𝑧𝐹𝑅|𝑖|) d𝜉 + d𝑄𝑡         (Eq. 9) 

 

em que  𝐶𝑃,𝜉 é a capacidade calorífica da fase considerada a uma dada composição e 

pressão, d𝑄𝑡 é o calor de transporte, e 𝜉 o grau de avanço da reação. O número de 

elétrons transferidos é denotado por z e F é a constante de Faraday. Derivando a Eq. 9 

com respeito ao tempo t, e considerando o calor transportado como sendo proporcional 

a d𝜉 (d𝑄𝑡 = 𝑄∗ d𝜉 ,
d𝜉

d𝑡
= −𝑖/𝑧F), temos que a intensidade do fluxo de calor na interface, 

𝑄𝑡𝑜𝑡
̇ , que é dado por:  

𝑄𝑡𝑜𝑡
̇ = (

𝑇∆𝑆𝑇,𝑃+𝑄∗

𝑧F
) 𝑖 −  𝜂𝑖 − 𝑅𝑖2                                    (Eq. 10) 

 

Onde o primeiro termo do lado direito representa o coeficiente Peltier, resultante da 

mudança da entropia da reação e da entropia de transporte , ∆𝑆𝑇,𝑃 ; 𝜂𝑖 o calor resultante 

do sobrepotencial do eletrodo e 𝑅𝑖2 resultante do efeito Joule. Na situação em que 

correntes faradaicas baixas estão envolvidas (𝒊~0.1 à 1mA.cm2), o efeito Joule pode ser 

desprezado de modo que assumimos 𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑟𝑒𝑣 +  𝑄𝜂 
. Logo, a expressão na Eq. 10 

pode ser simplificada para:  

 

                               𝑄𝑡𝑜𝑡
̇ =  Πe𝑖 −  𝜂𝑖                                                    (Eq. 11) 
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A principal consequência experimental da Eq. 11 é que os efeitos térmicos na 

interface eletrodo|solução são funções lineares do sobrepotencial. 165,166 

 Com relação ao efeito Peltier eletroquímico, é importante que saibamos 

diferenciá-lo do efeito Peltier físico. O calor Peltier foi descoberto pela primeira vez pelo 

físico francês Peltier em 1834, pela observação da geração de um fluxo de calor na 

junção entre dois metais diferentes na ocasião de passagem de corrente elétrica.167 A 

junção pode então atuar como fonte ou sumidouro de calor dependendo da direção da 

corrente elétrica, efeito que é hoje largamente aplicado nos dispositivos comerciais das 

placas de peltier usadas para dissipação de calor. A magnitude desse efeito físico é 

proporcional à intensidade da corrente através da junção dos metais I-II, expresso por: 

158,165  

 

                 𝑑𝑄 =  ΠI−II 𝑖                                                        (Eq. 11) 

 

Analogamente, dos estudos de reações eletroquímicas, Mills 132 chamou o efeito térmico 

observado nas reações eletroquímicas de efeito Peltier eletroquímico, em 1877. Uma 

definição mais precisa desse conceito foi dada elegantemente por Vetter168 muitos anos 

depois, onde o efeito Peltier eletroquímico foi definido como o calor consumido ou 

produzido durante uma reação eletroquímica reversível, relacionado portanto à 

variação entrópica do processo: 

 

Πe = −𝑇 (
𝜕(∆𝐺)

𝜕𝑇
)

𝑝
=  𝑧𝐹𝑇 (

𝜕𝐸

𝜕𝑇
)

𝑝
                                (Eq. 12) 

 

Sendo que os símbolos z, F e T carregam seus significados usuais. A energia de Gibbs, 𝐺 , 

e o potencial da célula , 𝐸, são definidos na escala convencional, ou seja, em relação ao 

potencial do eletrodo reversível de hidrogênio (ERH). A equivalência da definição da Eq. 

12 com o coeficiente Peltier contido na Eq. 10 fica claro se lembrarmos das relações 

termodinâmicas  ∆𝐺 =  −𝑧𝐹𝐸   e  {𝜕(∆𝐺) 𝜕𝑇⁄ )}𝑝 =  −∆𝑆.  

    Duas características desta definição são dignas de nota. Uma é que o efeito Peltier 

eletroquímico é definido como o calor de uma reação reversível, o que elimina 

essencialmente as várias contribuições irreversíveis já mencionados, como 
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efeito Joule e o calor que se desenvolve do sobrepotencial7. Isso indica que esta 

quantidade é uma medida característica da reação uma vez que o termo 

−𝑇{𝜕(∆𝐺) 𝜕𝑇⁄ )}𝑝 independe do caminho reacional, estando e apenas relacionada às 

mudanças nas funções de estado.169 

O calor Peltier eletroquímico é, portanto, diferente dos efeitos irreversíveis, uma 

característica fundamental do processo eletródico sob investigação. Outro aspecto a se 

notar é que as funções termodinâmicas do eletrodo de hidrogênio padrão (ERH) são 

tomadas como a referência para ∆𝐺 e o potencial da célula. 

 Voltando ao paralelo com o fenômeno Peltier físico, este último refere-se 

principalmente à transferência de elétrons de um nível de energia (material I) para 

outro nível (material II), não há diferença de potencial elétrico e nenhuma alteração na 

composição das substâncias nas interfaces de contato entre dois condutores. Esse efeito 

é teoricamente computado pelas diferenças dos calores de evaporação de elétrons nos 

materiais, I e II.167 Por outro lado, o efeito Peltier eletroquímico se refere principalmente 

aos calores resultantes da reorganização atômica e das mudanças de valência dos 

materiais eletro-ativos envolvidos na reação redox, sob a ação de um potencial. Portanto 

comparando os dois efeitos, o calor de Peltier físico é tão pequeno que pode ser 

seguramente desprezado em estudos calorimétricos. Por exemplo, a junção  entre cobre 

e prata, possui um coeficiente de Peltier de aproximadamente 10-5 volts de acordo com a 

estatística de Fermi-Dirac, enquanto o coeficiente Peltier eletroquímico da redução do 

cobre em seus íons é de 0,274 volts. 165,169 

 Logo, o calor trocado reversivelmente no eletrodo, correlaciona-se diretamente 

com a mudança de entropia durante a reação eletroquímica. Como processos de 

adsorção, co-adsorção, e rearranjo da camada de solvatação por exemplo, contribuem às 

variações entrópicas, espera-se que a assinatura térmica possa carregar informações 

adicionais àquelas obtidas pela relação do potencial com a corrente apenas, como 

medido por voltametria cíclica. 141 

                                                      
7
 Parte do calor irreversível é gerado pela atuação do campo elétrico que força o transporte das espécies em 

solução.  
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2. Motivação e Objetivos 

Em eletrocatálise, a emergência e a evolução do comportamento complexo sob a 

forma de oscilações de potencial ou corrente, é usualmente consequência das variações 

cíclicas nas populações de diferentes adsorbatos envolvidos no processo. Aspectos 

mecanísticos relacionados, por exemplo, com a desativação gradual dos 

catalisadores7,8,10,29,70,170 e análises de recobrimento de adsorbatos in operando171 têm 

demonstrado ser bastante instrutivos. Para enriquecer a informação trazida pelos 

padrões temporais envolvidos nos processos oscilatórios, grande progresso tem sido 

alcançado através da combinação de eletroquímica clássica e diferentes técnicas como 

espectroscopia por infra-vermelho,67,119,172 espectrometria de massas on line,43 e 

micro/nano balança de cristal de quartzo. 25,26 No entanto, nada é encontrado sobre a 

utilização de métodos calorimétricos no estudo de dinâmicas oscilatórias na interface 

eletrodo|solução. Não se sabe a respeito da assinatura térmica de sistemas 

eletroquímicos em regime oscilatório e como tal informação poderia eventualmente 

acrescentar na definição de por exemplo, diferentes caminhos reacionais e/ou na 

desativação lenta do catalisador.  

O mapeamento térmico dos padrões temporais em sistemas complexos na interface 

eletrodo|solução é, até onde sabemos, um estudo desconhecido nesse tipo de sistema.  O 

avanço no desenvolvimento de métodos térmicos ultra-sensíveis e o ineditismo da 

abordagem nos impulsionou a propor um estudo sobre comportamento térmico 

interfacial durante a atividade oscilatória. O presente capítulo relata, como investigação 

exploratória, o desenvolvimento e aplicação de métodos calorimétricos para o 

monitoramento dos padrões temporais durante reações oscilatórias sobre a perspectiva 

térmica.  
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3. Experimental 

Para as medidas preliminares de temperatura interfacial foi desenvolvido - entre as 

diferentes estratégias testadas - uma unidade eletrodo-termômetro baseado no 

acoplamento de termistores do tipo NTC (Negative temperature coefficient) ao eletrodo 

de trabalho de platina. Os métodos usados no desenvolvimento dos eletrodos 

termômetros foram adaptados das referências.145–147,173 Foram utilizados termistores 

com resistências nominais de 10, 15 e 30 kΩ. Um corpo de teflon foi usinado onde foram 

embutidos os contatos de platina (através de um encapsulamento externo) e o sensor 

térmico (parte interna). Folhas flexíveis de platina de 100 a 200 μm foram cortadas em 

moldes cilíndricos, de maneira a envolverem por completo o elemento termistor, sendo 

assim possível reproduzir as áreas de platina com maior sucesso e, adicionalmente, 

monitorar as diferenças de temperatura durante experimentos. Para a aquisição de 

dados, uma versão da topologia de circuito sugerido por Ozeki et al.159 foi desenvolvida.  

Para a leitura e digitalização do sinal, foram empregados um sistema NI CompactDAQ 

com um módulo NI 9215 série C e um chassi NI cDAQ-9172.  Através do software 

Labview® foi elaborada uma interface gráfica para realização das medidas.    

Uma segunda estratégia experimental utilizada, fruto do trabalho em colaboração 

com o Prof. Rolf Schuster, foi a adaptação do aparato experimental de micro-

calorimetria in situ desenvolvido pelo seu Grupo, utilizando como elemento termo 

sensível folhas de um material piroelétrico, nesse caso do polímero PVDF (fluoreto de 

polivinilideno). Um esquema ilustrativo desta configuração está apresentado na Figura 

26 e uma foto do conteúdo interno do calorímetro pode ser vista na Figura 27. 
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Figura 26 Ilustração esquemática do aparato experimental utilizado para as medidas de 
micro-calorimetria in situ. Adaptado de [150–152].  

 

 

 

Figura 27 Foto do aparato experimental (calorímetro aberto) utilizado para as medidas de 
micro-calorimetria in situ. WE: eletrodo de trabalho, CE: contra eletrodo; RE: eletrodo de 
referência.   
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Folhas de Pt (50µm, Alfa Aesar, 99,99 %) com área geométrica exposta de 0,2cm2 foram 

montadas em cima dos sensores de PVDF livremente suspensos. Para estabelecer 

contato térmico íntimo com o eletrodo e para evitar perturbações do sinal por 

eletrostricção, uma folha de safira com depósito de ouro foi colocada entre o sensor 

térmico e o eletrodo de trabalho. O ar entre as folhas foi então removido e o conjunto 

pressionado a pressão ambiente (sucção por bomba à vácuo). No topo deste conjunto, a 

célula foi posicionada, tendo sido selada com O-rings apropriados. Um anel de platina de 

alta área (99,999 %, Wieland) foi usado como contra eletrodo. Um fio de Pd (diâmetro 

de 0.5 mm, 99,95% Advent) foi polarizado em solução ácida e utilizado posteriormente 

como eletrodo de referência (Pd/H2). Antes da montagem do conjunto calorimétrico, as 

folhas metálicas foram aquecidas rapidamente em chama butano/ar.  

Todas as soluções eletrolíticas foram preparadas usando água ultrapura e reagentes 

de alta pureza. Empregou-se 0,1mol.L-1 H2SO4 como eletrólito suporte. Para as 

calibrações utilizou-se soluções de 0,1 mol.L-1 K3[Fe(CN)6] e 0,1 mol.L-1 K4[Fe(CN)6]. 

Todas as vidrarias e eletrodos foram previamente limpos em solução Piranha(1:1) 

(exceto o eletrodo de referência) por uma hora e lavados várias vezes com água ultra 

pura. Um potenciostato/galvanostato feito em laboratório foi empregado para as 

medidas voltamétricas e cronoamperométricas, interfaciado por um programa 

desenvolvido através do software comercial IGORPro. Testes da resposta termal do 

conjunto calorimétrico foram feitos aplicando transientes de temperatura a partir de 

pulsos de diodo laser ( 5 mW, 450 nm, CS4050205M, Laser Components) sob irradiação 

de intensidade constante e homogênea.  Uma descrição mais detalhada do micro-

calorímetro usado pode ser encontrado nas referências.153,174 Para as simulações da 

resposta do sensor e circuito de leitura, análises de transiente foram realizadas usando o 

software comercial LTSpice. Os detalhes dessa análise junto aos parâmetros usados 

estão contidos no Anexo II.  
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4. Resultados e discussão 

4.1 Monitoramento da temperatura interfacial usando eletrodos termômetros a 

base de termistores  

 

Com o intuito de se fazer o acompanhamento da temperatura ao longo das 

dinâmicas oscilatórias, um aparato experimental foi projetado especialmente para esta 

tarefa. Diferentes configurações de eletrodos-termômetros (ETT) foram testados, assim 

como diferentes circuitos para aquisição e condicionamento do sinal.  

Uma das configurações testadas foi o recobrimento de termistores (10, 15 e 30 

kΩ) por platina via deposição física (através da técnica de sputtering, vide Figura 28). 

 

Figura 28 Foto do eletrodo termômetro construído pela deposição de platina sobre 
elementos termistores via sputtering. Espessura do depósito: 50 nm. O tamanho da imagem 
corresponde a um aumento de 3x das proporções reais.  

 

 

 

 Nessa configuração foi possível observar pelo voltamograma, um perfil típico de 

Pt satisfatório para deposições de 50 e 100 nm. No entanto, a técnica de deposição por 

sputtering gerou estresse ao material do sensor, tendo comprometido seu 

funcionamento, afetando a estabilidade da resposta do mesmo. Com a finalidade de 

contornar a danificação do material do sensor térmico, uma outra estratégia foi 

desenvolvida: a construção do ETT com o recobrimento dos elementos termistores por 

folhas flexíveis de Pt  (espessura de 100-200 µm) , embutidos por um corpo de teflon, 

usando cabos de par trançado para as conexões independentes vindas da folha de Pt 

(saída para o potenciostato) e do termistor ( saída para o sistema de digitalização do 

sinal). Essa configuração foi inspirada pela ideia desenvolvida em [173] e uma foto do 

ETT desenvolvido está na Figura 29a: 
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Figura 29 (a) Foto do eletrodo-termômetro desenvolvido em corpo de teflon, usando 
termistor como elemento termo-sensível (Resistência nominal de 10 Ω) recoberto por folhas 
de platina. (b) Perfil voltamétrico do eletrodo termômetro em meio ácido (H2SO4 0,1 mol.L-1) 
; dE/dt = 50 mVs-1 . (c) Em azul as oscilações de potencial no sistema HCOOH 0,5 mol.L-1 

sobre regime galvanostático (j=2,4 mAcm-2). Vermelho: Acompanhamento do 
comportamento termal pela medida diferencial. Em verde: Sinal filtrado digitalmente por 
filtro de Passa baixa.  

 

 

 

 

Observa-se que a folha de Pt responde satisfatoriamente ao perfil típico esperado 

do metal em meio ácido indicado pelo voltamograma (cf. Fig. 29b). Contudo, o 

monitoramento térmico durante oscilações de potencial se mostrou problemática. 

Devido a uma baixa relação sinal/ruído e pouca estabilidade do sensor, valores 

superestimados de variação da temperatura foram obtidos, indicando a necessidade da 

otimização do aparato experimental. Da evolução de calor na interface eletródica 

esperamos que a modificação da temperatura do eletrodo seja detectada pelo sensor no 

caso de uma  condução térmica adequada. Quando esta condução é lenta, devido à 

resistência à passagem de calor da folha de platina até o sensor, o que pode ser 

consequência do isolamento elétrico entre os eles, o perfil de T detectado no termistor
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pode aparecer diferente em formato. Pra corrigir esse efeito da condução térmica lenta e 

da capacidade calorífica do sistema, a fim de se obter a verdadeira quantidade de calor 

correspondente à reação instantaneamente os autores em [175] usaram a ferramenta da 

deconvolução. No presente caso, decidimos investir tempo na melhoria do isolamento 

do calorímetro  e na aquisição e condicionamento do sinal. Os aspectos principais 

envolvidos na otimização da técnica estão discutidos a seguir.  

Para a aquisição e condicionamento de sinal, um circuito inspirado pelo relatado 

em [175] foi desenvolvido e significativamente otimizado, conectado então a um módulo 

de digitalização do sinal. O circuito é apresentado nas Figuras 40 e 41 no Anexo I. Para a 

leitura e digitalização do sinal, um sistema NI CompactDAQ com um módulo NI 9215 

série C e um chassi NI cDAQ-9172 foi usado conectado a um computador. A interface 

gráfica foi desenvolvida usando software comercial Labview. (diagrama de blocos e 

aparência da interface são mostrados na Fig. 42 e  Fig. 43, Anexo I).  

Termistores são componentes eletrônicos de baixo custo, feitos de uma mistura 

de óxidos que respondem sensivelmente a variações de temperatura. No caso dos 

termistores usados aqui, a variação típica de resistência com a temperatura é de cerca 

de 200 Ω/°C. A relação da resistência com a temperatura gerada pelos termistores pode 

ser aproximada a uma função empírica conhecida como a equação Steinhart-Hart: 176 

 

 1

𝑇
= 𝑎 + 𝑏(𝑙𝑛𝑅) + 𝑐(𝑙𝑛𝑅)3                                            (Eq. 13) 

 

Uma curva de T-1 versus lnR deve ser levantada anteriormente a cada experimento e 

obtém-se os coeficientes a, b e c. De posse destes coeficientes, é possível converter os 

valores de resistência em temperatura. O esquema do arranjo experimental e o ajuste 

das curvas usado para a calibração dos termistores estão ilustrados a seguir (Figuras 30 

e 31 respectivamente). 
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Figura 30 Aparato utilizado para as calibrações prévias dos termistores. Os valores de 
resistência de saída dos termistores são computados em um multímetro digital em uma faixa 
de temperatura de 0°C a 100°C. Os sensores são imersos em banho de água ultrapura e o 
aquecimento gradual da água é acompanhado por um termopar de referência (tipo K) ligado 
a um segundo multímetro digital.  

 

 

 

Figura 31 Curvas de calibração típicas para termistores NTC de 10 kΩ. Curva ajustada (em 
vermelho) para a equação de Steinhart-Hart. Coeficientes a: 0,00137 ; b: 1,85x10-4; c: 3,53 
x10-7.  
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Na prática, existe uma grande dificuldade experimental em se assegurar 

calibrações satisfatórias para variações de temperatura tão pequenas quanto as que 

estamos interessados aqui. A primeira grande dificuldade está no uso de sensores 

termopares para o levantamento das curvas de calibrações, já que sensores termopares 

são menos sensíveis que os próprios termistores. Além disso, como estamos lidando 

com dispositivos resistivos, é necessário fornecer a eles uma fonte de excitação para 

somente então ler a tensão entre os seus terminais. Essa fonte deve ser precisa, 

constante e pode representar uma grande fonte de ruído para o sinal adquirido. Uma 

possível saída encontrada foi a utilização de baterias 9V como fonte de alimentação para 

o circuito de leitura, já que os limites de operação do módulo digitalizador do sinal são 

de -10 a 10 V.  

Quando não é possível dissipar o calor extra, o aquecimento causado pela fonte 

de excitação eleva a temperatura do elemento de detecção, provocando erro na leitura 

da temperatura. De maneira geral, todos os componentes do circuito são suscetíveis ao 

auto-aquecimento e deve-se portanto utilizar componentes eletrônicos com elevado 

poder de dissipação térmica (baixo desvio térmico). Para anular efeitos de auto-

aquecimento existem algumas alternativas a se considerar. A primeira saída testada foi a 

utilização de medidas diferenciais.177 Nesse caso, mede-se a saída de dois termistores de 

resistências nominais iguais, sob as mesmas condições para que o efeito de auto-

aquecimento seja o mesmo para os dois, anulando-o. Existe, no entanto, o desafio de se 

encontrar pares ideais de termistores 147 que respondam da mesma maneira – o que é 

extremamente difícil. 

 A topologia dos circuitos eletrônicos a serem empregados é outro aspecto a ser 

levado em conta. Pela otimização do circuito através do emprego de indutores para 

filtragem de ruído e componentes de baixo desvio térmico, conseguimos acessar o  

comportamento térmico local durante processos oscilatórios, porém a calibração das 

medidas utilizando termistores continuou problemática. Na Figura 32 está apresentada 

o perfil típico do sinal de saída vindo do termistor durante uma oxidação galvanostática 

de ácido fórmico após a otimização do circuito de leitura. A temperatura é mostrada em 

unidades arbitrárias.  
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Figura 32 Acompanhamento da temperatura local (em vermelho) durante a reação 
oscilante de eletro-oxidação de 1 mol.L-1 HCOOH+0,5 mol.L-1 H2SO4 (em preto). Os perfis 
foram obtidos simultaneamente. 

 

 

 

 

Observa-se pela Figura 32 que os resultados mostram uma grande melhora em 

termos da relação sinal/ruído, revelando importantes diferenças em comparação as 

medidas mostradas na Fig. 29c. Vemos que a temperatura do eletrodo de trabalho 

responde de maneira idêntica às oscilações de potencial. Devido ao uso de componentes 

indutivos que aumentou a constante de tempo do circuito de leitura, a sincronização das 

medidas teve que ser feita posteriormente à obtenção do dado. No entendo, percebemos 

claramente a correspondência do sinal térmico com o sinal elétrico utilizando ETTs à 

base de termistores de baixo custo.  Analogamente ao que se observa com medidas de 

oscilação de massa em experimentos de nano-gravimetria26, ou dados espectroscópicos 

que apontam a oscilação de determinado intermediário orgânico detectado,43 os 

transientes obtidos aqui também apontam uma oscilação da temperatura na interface 

eletrodo|solução. A conclusão direta dos resultados mostrados na Figura 32 é que é 

possível, a princípio, detectar os transientes de temperatura local durante cinética 

oscilatória utilizando o método aqui desenvolvido. Contudo, a dificuldade experimental 

em se quantificar o sinal  com esse método o torna particularmente complicado.   
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 A fim de se confirmar os dados obtidos e de se aprofundar sobre a quantificação 

do sinal, um estágio BEPE, financiado pela FAPESP, foi realizado no grupo do Prof. Rolf 

Schuster (Karlsruhe Institute of Technology,KIT, Alemanha) onde a micro calorimetria in 

situ é técnica já consolidada. Os resultados obtidos estão mostrados nas seções 

seguintes.  

 

4.2 Monitoramento da temperatura interfacial usando sensores piroelétricos 

 

4.2.1 Entendendo o sinal do sensor e a reconstrução do fluxo de calor 

 

Antes de mais nada devemos discutir sobre o significado físico do sinal advindo 

do sensor piroelétrico, aqui usado para medir indiretamente a temperatura na interface 

eletrodo|solução.  

Frente a uma variação de temperatura, o sensor piroelétrico gera uma carga 

superficial, cuja quantidade é proporcional à mudança de temperatura. Para medir essa 

carga produzida no material, um circuito utilizando um amplificador operacional foi 

empregado. Algumas considerações sobre esse circuito devem ser esclarecidas. O 

amplificador empregado nas medidas aqui conduzidas, exibe características de filtro de 

passa alta de 1ª ordem, com uma frequência de corte de 0,03 Hz. Isso implica que sinais 

invariantes numa escala de tempo superior a cerca de 5 s (que é a constante de tempo 

do circuito de leitura)  são consideravelmente atenuadas. Dessa maneira, o sinal de saída 

do sensor é determinado, de maneira geral, pela i) geração do calor da reação 

eletroquímica, ii) pela dissipação do calor nas vizinhanças do eletrólito, e iii) pela 

frequência de resposta do circuito eletrônico empregado. Esta informação é 

particularmente importante a ser levada em conta uma vez que as oscilações que 

estamos interessados em estudar podem assumir variadas frequências. Ou seja, devido 

às limitações impostas pelo circuito, é preferível que as oscilações que temos interesse 

em acompanhar possuam períodos menores ou de até 5s. Caso contrário, a resposta do 

sensor carregará uma atenuação que pode levar a conclusões errôneas. 
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Para testar o sinal do sensor frente a aquecimentos com diferentes escalas de tempo, a 

superfície do eletrodo foi aquecida por pulsos de laser de intensidade de irradiação 

constante, com o interior da célula preenchida apenas com eletrólito suporte em 

condições de circuito aberto (OCP). Ressaltamos que, nas condições experimentais 

empregadas aqui, uma resposta muito similar é obtida executando os mesmos pulsos na 

célula preenchida com água pura ou com o eletrólito suporte, embora não tenhamos 

testado concentrações de eletrólitos superiores a 0,5 mol.L-1, que poderiam 

eventualmente mudar significativamente a capacidade calorífica do meio e, portanto, a 

reposta térmica. Na Figura 33a é mostrado o sinal do sensor resultante de um pulso de 

laser de 10 ms de duração começando no tempo t=10 ms. Juntamente ao sinal 

experimental, os transientes calculados para o sensor (em preto) e para o perfil da 

temperatura (em azul) são mostrados. O sinal do sensor sobe linearmente e 

instantaneamente com o início da irradiação, indicando a rápida condução de calor e o 

equilíbrio térmico entre o eletrodo e o sensor. Após a interrupção da irradiação, o sinal 

do sensor decai em uma escala de tempo de cerca de meio segundo, indicando a 

dissipação de calor pela convecção  no eletrólito. Em outras palavras, o equilíbrio 

térmico com a vizinhança é atingido em uma escala de tempo muito maior do que a 

duração da perturbação térmica imposta no conjunto do sensor-eletrodo.  

Ainda em (a), após cerca de 500 ms, a diferença de temperatura entre o eletrodo e a 

vizinhança permanece constante e os fluxos de calor devido à produção e dissipação do 

calor se balanceiam.  

Para perturbações térmicas mais longas que 5s, a atenuação do sinal devido às 

características do amplificador usado no circuito de leitura, traz o sinal do sensor 

progressivamente a zero, uma vez que a temperatura se estabiliza como vemos na 

Figura 33b. Mesmo com o pulo de laser ainda ligado, a temperatura se estabiliza e o sinal 

do sensor começa a ser atenuado por volta do  t = 5s. Vemos também um overshoot 

negativo do sinal logo após a interrupção do aquecimento via laser, em concordância 

com o os dados calculados (Ver Anexo II, Figura 44 para mais exemplos).  
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Figura 33 Resposta térmica típica do sensor de PVDF  em eletrólito puro (0,5 mol.L-1 H2SO4) 
após irradiação homogênea da superfície do eletrodo com pulsos de calor de intensidade 
constante a partir de um laser. Duração do pulso de (a)10 ms e (b) 26s. Escala de tempo total 
de (a) mostrada no inset. Transientes calculados em azul (perfil de temperatura) e preto 
(sinal de saída do sensor). Dados experimentais em vermelho. As linhas tracejadas indicam 
os instantes quando o laser foi ligado/desligado. 

 

 

 

Ao focar o feixe do diodo laser para assegurar um aquecimento homogêneo do 

eletrodo, conhecendo a potência do laser e as propriedades térmicas do calorímetro, 

pode-se estimar a variação absoluta de temperatura (ΔT), em Kelvins, na interface 

eletrodo|solução. Essa abordagem é extremamente útil uma vez que é possível avaliar 

rapidamente o sinal e a magnitude do calor, no entanto, requer uma determinação 

cuidadosa da capacidade calorífica do conjunto eletrodo-sensor.154 Estimamos uma 

variação de 0,1mK para o pulso de laser mostrado na Figura 33a. Pra isso consideramos 

a relação 𝑄 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑇, onde a capacidade calorífica total do sistema, 𝐶𝑝, foi estamada em 

2,1 x 10-2 J.K-1, a partir do peso relativo dos materiais empregados no conjunto eletrodo-

sensor. Os valores dos parâmetros densidade, ρ, volume, V, massa, m, e capacidades 

caloríficas usados neste cálculo estão na tabela 4: 
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Tabela 4 Parâmetros usados no cálculo da capacidade calorífica total do conjunto eletrodo sensor 

 Contribuições 

Folha 1 (Pt) Folha 2*  (Al 2O 3 /Au ) 

ρ (g/cm3) 24.45 3.98 

V (cm3) 0.005024 0.0016 

m (g) 0.1228368 0.006368 

Cp (J/g K) 0.13 0.757 

m*Cp 0.015968784 0.004820576 

Cp total do sistema (J/K)   0.02078936 

*Folha usada para o contato térmico 

 

 Como meio alternativo de calibração, pode-se comparar diretamente o sinal do  

sensor para reações eletroquímicas com Πe conhecidos, como a reação de transferência 

de um elétron do par [Fe(CN)6]3+/4+ conforme descrito em [153].  

Também testamos outros materiais piroelétricos, como o LiTaO3. Os sensores baseados 

neste material mostraram alta instabilidade de resposta como pode ser observado na 

figura 46, Anexo II. Diante do exposto seguimos os experimentos utilizando PVDF, que se 

mostrou mais adequado para as nossas investigações.  

Como consequência da constante de tempo do circuito discutida anteriormente, 

não podemos obter informações quantitativas sobre variações de temperatura para 

escalas de tempo maiores que 5 s. No entanto, podemos medir com precisão as 

características térmicas de nossa célula, computando, por exemplo, as respostas do 

sensor frente à irradiação com pulsos de laser curtos, o que nos permite reconstruir o 

fluxo de calor em escalas de tempo menores que 5s. O procedimento é semelhante ao 

descrito em detalhes em [150]. Medimos o transiente do sinal do sensor para pulsos de 

10 ms de duração e simulamos o sinal do sensor com uma sequência de pulsos 

subsequentes de 10 ms com amplitude ajustável. A amplitude dos pulsos individuais 

corresponde ao fluxo de calor momentâneo. Em contraste com o procedimento na ref. 

[150] onde ajustou-se explicitamente uma sequência com um número fixo de pulsos de 

laser às respostas para um intervalo de até 80 ms, aqui queremos reconstruir o fluxo de 

calor para séries temporais com duração de vários segundos (~100s). 
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Consequentemente, reconstruímos o sinal do sensor, a partir do ajuste das amplitudes 

de pulsos de laser subsequentes um após o outro, de modo que, ao final de cada pulso, a 

curva experimental do sensor seja correspondida. Nas figuras a seguir, as séries 

temporais dos sistemas eletroquímicos mostram o fluxo de calor (Φ) reconstruído 

seguindo o procedimento acima.    

 

4.2.2 Acompanhando as variações térmicas durante a cinética oscilatória 

 

A caracterização do eletrodo de trabalho foi feita por comparação com perfil 

típico de platina policristalina em ácido sulfúrico diluído. 77 Os perfis voltamétricos 

obtidos na presença das moléculas orgânicas aqui usadas estão na Figura 34. As áreas 

sombreadas marcam as regiões de corrente usadas posteriormente para acessar as 

oscilações galvanostáticas. No geral, maiores valores de  𝑖𝑎𝑝𝑝 promovem condições para 

o surgimento e evolução de oscilações de frequências mais altas. 9,178  Portanto, a escolha 

de  𝑖𝑎𝑝𝑝  deve ser feita tendo em vista as características temporais do circuito do sensor.  

 

 

 

 

 

Na figura 35 está apresentada uma série temporal obtida da eletro-oxidação de 

HCOOH em meio ácido juntamente à assinatura térmica do sistema aferida através das 

medidas de micro-calorimetria usando sensores de PVDF. 

Figura 34 Perfis voltamétricos a dE/dt = 50 mV.s-1 durante  a eletro-oxidação de (a) 0,5 
mol.L-1 HCOOH + 0,1 mol.L-1  H2SO4 (b) 0,5 mol.L-1  CH3OH + 0,5 mol.L-1  H2SO4 e (c) 0,5 
mol.L-1  C2H5OH + 0,5 mol.L-1  H2SO4 a temperatura constante (T = 295K).  
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A primeira conclusão direta da Figura 35 é que é possível acompanhar os efeitos 

locais de calor durante as oscilações com alta resolução e, sem atraso, empregando 

sensores piroelétricos do tipo PVDF. Logo que a corrente é  aplicada e assim que um 

ponto crítico de parâmetros é alcançado, o potencial do eletrodo começa a oscilar e o 

sensor térmico responde instantaneamente ao primeiro ciclo de oscilações por um 

aumento acentuado no fluxo de calor. Nós estimamos que esse aumento inicial no fluxo 

de calor da Figura 35a corresponda a saltos de temperatura de cerca de 1,8 mK. Com a 

estabilização da temperatura em alguns segundos, o fluxo de calor decai devido à 

atenuação do sinal discutida na seção anterior. Embora esta queda de sinal indique 

estabilização de temperatura com o meio, a evolução das oscilações é acompanhada por 

transientes locais de temperatura, altamente em fase com as oscilações potenciais 

(correspondentes a variações de T de cerca de 0,5 mK / ciclo). Ao final da série temporal, 

onde o potencial do eletrodo aumenta até colidir com o desprendimento de oxigênio, 

observamos um segundo aumento acentuado no fluxo de calor. Importante, antes de 

qualquer medida, a estabilidade do sensor de fluxo de calor é confirmada registrando 

um perfil invariante durante pelo menos cinco minutos em condições de OCP.  

Figura 35 (a) Série temporal completa obtida pela eletro-oxidação galvanostática (1 
mA.cm-2) de 0,5 mol.L-1 HCOOH + 0,5 mol.L-1 H2SO4 . Oscilações de potencial em 
preto e oscilações no fluxo de calor em vermelho. Região expandida da mesma série 
em (b).  
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Neste ponto queremos revisitar os modelos mecanísticos atuais sobre o 

fenômeno oscilatório fazendo um paralelo com a informação dada pelas assinaturas 

térmicas. As oscilações de potencial entre os estágios 12 assinalados na Figura 35b 

são causadas pela variação contínua e periódica das  populações de adsorbatos na 

interface do eletrodo. A transição 12 é marcada pelo aumento gradativo população de 

espécies carbonáceas adsorvidas, principalmente monóxido de carbono (CO). A fim de 

sustentar a corrente aplicada, o potencial do eletrodo aumenta acompanhando o gradual 

bloqueio da superfície, até que a formação de espécies oxigenadas possa ocorrer. Esse 

estágio de envenenamento gradual é visto na assinatura térmica pelo aumento no fluxo 

de calor, acompanhando o aumento do potencial. Já na etapa de reativação do eletrodo, 

21, quando as etapas LH promovem a liberação de sítios de Pt e CO2 de maneira auto-

catalítica e observamos então a diminuição do fluxo de calor nesta etapa.  

Sistemas alternativos que originam diferentes características oscilatórias também 

foram empregados para se explorar a técnica. Além disso, mudanças de parâmetros de 

controle típicos como temperatura ou  𝑖𝑎𝑝𝑝, são bem conhecidos por produzir diferentes 

características oscilatórias. Na Figura 36a-d, mostramos as respostas frente a eletro-

oxidação de metanol obtidas sob diferentes  𝑖𝑎𝑝𝑝 . Escolhemos o metanol e 

posteriormente, o etanol, tendo em vista às diferenças notáveis no perfil oscilatório em 

comparação com o modelo mais simples disponível, ácido fórmico.   

O aspecto mais interessante da eletro-oxidação oscilatória de metanol é o 

potencial que o eletrodo visita - em contraste com o que acontece com o ácido fórmico - 

o potencial do eletrodo gasta a maior parte do tempo no estado envenenado, em valores 

de potencial mais altos, como claramente indicado pelo conjunto de oscilações 

selecionado visto na Fig. 36b-c. 8,11,31,33 À medida que as amplitudes de potencial das 

oscilações na presença de metanol são entre 50 a 100 mV inferiores às obtidas com 

ácido fórmico, os sinais térmicos também perdem amplitude em conformidade, afetando 

a relação sinal-ruído e complicando a análise de ΔT. Uma série temporal completa obtida 

na mais alta  𝑖𝑎𝑝𝑝 testada aqui, é mostrada na Figura 36d onde  é possível observar o 

mesmo comportamento discutido anteriormente para o sistema na presença de ácido 

fórmico. Um primeiro aumento acentuado no fluxo de calor e logo em seguida, a linha de 

base do sinal se direciona a zero assinalando rápida estabilização térmica com a 

vizinhança.
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Ao longo das oscilações, observam-se transientes térmicos rápidos em fase com o 

potencial. Nos últimos 20s da medida, quando o potencial do eletrodo não oscila, 

nenhum transiente térmico é observado e não registramos variação no fluxo de calor.  

 

Figura 36 Regiões selecionadas das series temporais obtidas pela aplicação constante de 
corrente de (a) 200µA.cm-2, (b) 416µA.cm-2, (c) 600µA.cm-2, (d) série temporal completa 
obtida a 800 µA.cm-2. Oscilações de potencial em preto e oscilações no fluxo de calor em 
vermelho. Sistema: 0,5 mol.L-1 metanol + 0,1 mol.L-1 H2SO4.  

 

 

Para testar a robustez do regime oscilatório e/ou desencadear eventualmente, 

transição de estados oscilatórios dinâmicos, um conjunto de pulsos de laser foram 

aplicados durante o regime oscilatório, em diferentes estágios de oscilação com a 

intenção de perturbar localmente a temperatura do eletrodo. Resultados 

representativos da resposta do sistema dinâmico frente aos pulsos de laser podem ser 

vistos na  Figura 37. 
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Não observamos qualquer alteração nas séries temporais de potencial após a 

perturbação térmica, aplicando pulsos de laser arbitrários durante a eletro-oxidação 

galvanostática. Uma situação em que um sistema sofre uma perturbação local e 

geralmente fraca, mas na qual o sistema não a acompanha (a perturbação desaparece 

razoavelmente rapidamente), o estado é dito ser assintoticamente estável.179 Nesse caso, 

a perturbação não foi suficientemente forte para promover transição de estado e o 

sistema permaneceu estável. Ainda, da Figura 36, fica claro que os pulsos de laser 

aplicados promovem  um incremento de fluxo de calor semelhante ao observado logo no 

início da atividade oscilatória. 

No caso da eletro-oxidação de etanol, encontramos as maiores variações de 

temperatura, estimadas em 2 mK para o incremento inicial e em torno de 0,5 mK/ciclo 

para as flutuações térmicas durante as oscilações. Um conjunto de pulsos 

galvanostáticos (cada pulso de 450 μA.cm-2 tem duração de 120 s) é mostrado na Figura 

38: 

Figura 37 Eletro-oxidação galvanostática (416 µA.cm-2) de 0,5 mol.L-1  metanol + 0,1 
mol.L-1 H2SO4. Pulsos de aquecimento por laser estão indicados  pelos quadrados 
pretos.  
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 Mesmo usando a mesma corrente aplicada para cada pulso galvanostático, as 

variações progressivas e lentas da superfície dependentes da história do eletrodo, 

tornam a frequência oscilatória ligeiramente mais rápida pulso a pulso.10,11,63 Os 

transientes térmicos se comportam de forma semelhante aos sistemas estudados 

anteriormente, mostrando aumento do fluxo de calor para as etapas de envenenamento 

e diminuição do fluxo de calor para as etapas de reativação. A partir de análises de 

correlação, podemos avaliar a dependência linear dos sinais normalizados de E e ϕ em 

uma série temporal. Observamos, conforme ilustrado na Figura 39, que os maiores 

números de correlação (aqui dados em porcentagem) são registrados durante as 

oscilações, em contraste com os menores valores de correlação registrados nas regiões 

iniciais e finais das medidas, de acordo com  o esperado: regiões de mudança abrupta no 

sinal térmico, onde o equilíbrio entre produção e dissipação do calor ainda não foi 

alcançado possuem os menores números de correlação associados.  

 

 

Figura 38 Pulsos galvanostáticos no sistema 0,5 mol.L-1  EtOH + 1 mol.L-1  H2S04. 
Oscilações de potencial em preto, corrente aplicada em azul e variações do fluxo de 
calor em vermelho.  
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Figura 39 Séries temporais completas obtidas pela eletro-oxidação galvanostática de (a) 
0.5 mol.L-1 HCOOH + 0.5 mol.L-1 H2SO4 (1mA.cm-2) e  (b) 0,5 mol.L-1  metanol + 0,1 mol.L-1 
H2SO4 (800µA.cm-2) e as respectivas assinaturas térmicas (b,d) e análises de correlação [ 
E,ϕ ]. 

 

 

Como os resultados apontam, o potencial e o fluxo de calor estão altamente 

correlacionados, como esperado pela dependência linear do sobrepotencial e o calor 

encontrada em ambientes eletroquímicos adiabáticos.160,166 

Usando a técnica de micro calorimetria aqui proposta, a temperatura do eletrodo 

de trabalho é monitorada ao longo do tempo, sendo então resultado do balanço entre a 

produção e a dissipação de calor nas vizinhanças.  A natureza dos efeitos térmicos pode 

ser entendida pela combinação de efeitos reversíveis e irreversíveis 157,180 e devemos 

ressaltar que, por enquanto, não estamos interessados em estudar os efeitos de calor de 

um ponto de vista quantitativo, mas sim na extração de dicas mecanísticas a partir de 

assinaturas térmicas.  

Os efeitos irreversíveis são sempre positivos e são gerados pela passagem de 

corrente no eletrólito pelo efeito Joule, e também na interface acompanhando o 

desenvolvimento do sobrepotencial. Os efeitos de calor reversíveis (isto é, calores de 

Peltier eletroquímicos), por outro lado, estão diretamente associados às reações e são 

determinados por alterações da entropia interfacial. Este último termo 
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responde às variações da entropia da reação (∆rS) e de transporte na interface (∆tS). 

Adotando a convenção usual de sinal em que o calor consumido por um sistema 

eletroquímico é dado como positivo, os efeitos infinitesimais de origem reversível são 

proporcionais ao grau de avanço da reação ξ , sendo que: 141 

 

      𝛿𝑞𝑟𝑒𝑣 = 𝑇∆𝒓𝑺 𝒅𝝃 + 𝑇∆𝑡𝑺 𝒅𝝃                                                 (Eq.14) 

 

No presente contexto, algumas considerações devem ser feitas. Como estamos 

operando em corrente constante, com eletrólitos de baixa concentração, e considerando 

que nenhuma mudança de composição eletrolítica ocorre de maneira significativa, 

esperamos que as contribuições de transporte e efeito Joule sejam constantes. 157,181 

Ademais, esperamos que o efeito Joule possa ser seguramente desprezado devido as 

baixas correntes 𝑖𝑎𝑝𝑝  usadas aqui para investigar a cinética oscilatória. Se 

considerarmos o calor gerado pela passagem de corrente 𝑖 pelo eletrólito de resistência 

𝑅 no tempo t, pela relação  𝛿𝑄𝑜ℎ𝑚 = 𝑅𝑖2. 𝑑𝑡  encontramos valores na ordem de  10-7 a 10-

6  J/s (Considerando R ~5Ω). Esses valores são pelo menos 5 ordens de grandeza 

menores que os valores calculados aqui para ϕ. 

 Além das fontes de calor constante, detectamos oscilações no ϕ. Portanto, essas 

flutuações térmicas altamente correlacionadas com as oscilações de potencial, carregam 

quantitativamente informações não só sobre o calor devido à variação do 

sobrepotencial, mas também das variações nos calores Peltier eletroquímicos. 

Entendemos pela assinatura térmica que a origem dos calores detectados corrobore com 

o atual mecanismo aceito para o os fenômenos oscilatórios aqui investigados, como 

segue. 

 Na etapa de envenenamento, os sítios de platina são gradualmente bloqueados 

fazendo com que a densidade de corrente local nos sítios restantes aumente, devido ao 

controle galvanostático. Isso é visto, do ponto de vista elétrico pelo aumento do 

sobrepotencial na interface e, por outro lado, do ponto de vista térmico, como um 

aumento local do fluxo de calor. Portanto, este aumento local na temperatura do 

eletrodo é dirigido pelo aumento da densidade de corrente nos sítios restantes, que por 

sua vez leva o sobrepotencial a valores mais altos. Obviamente, com o aumento do 

potencial, novas espécies são geradas criando vias reacionais diferentes e portanto, a 
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entropia interfacial devido as reações também se altera. Logo, os calores de Peltier 

eletroquímicos se alteram. Já nas etapas de reativação do eletrodo, ocorre o inverso. O 

desbloqueio auto catalítico dos sítios é acompanhado pela queda abrupta do potencial e 

do ponto de vista térmico, pela queda do fluxo de calor. Isso significa que com a 

redistribuição de corrente ao longo dos sítios que vêm sendo desbloqueados, o 

relaxamento da densidade de corrente local é vista também na queda do fluxo de calor. 

Da mesma maneira, etapas reacionais distintas dominam este estágio de reação, de 

forma que calores Peltier eletroquímicos também distintos responderam às mudanças 

nos fluxos térmicos. Entendemos que as mudanças nos calores Peltier eletroquímicos e 

no sobrepotencial do eletrodo estejam por trás do aumento/diminuição no fluxo de 

calor visto durante as oscilações. 

Não conseguimos nesta fase do trabalho, no entanto, distinguir inequivocamente, 

as contribuições do sobrepotencial e dos calores Peltier eletroquímicos da assinatura 

térmica. Todavia, por meio dos valores numéricos obtidos dos fluxos de calor, espera-se 

que possamos analisar as contribuições relativas. Podemos acessar os valores de 

alteração do fluxo de calor para um processo genérico, sem levar em conta as reações 

envolvidas, se estimarmos o calor devido ao efeito do sobrepotencial (𝑄𝜂), durante o 

tempo de um ciclo oscilatório de amplitude ∆𝑉 , pela relação:  𝑄𝜂 = ∆𝑉. 𝑖𝑎𝑝𝑝  

Assumindo que nos sistemas aqui investigados, correntes na ordem de µA a  mA 

são usadas e que variações do sobrepotencial estão em torno de 50 a 200mV, valores 

para 𝑄𝜂 por ciclos oscilatórios estariam em torno de 1𝑥 10−4  a 1𝑥 10−6 J/s. Valores 

assim como o efeito Joule, bem menores que os valores calculados para os fluxos de 

calor apresentados nessa seção.  De acordo com os nossos dados,  o fluxo de calor 

detectado durante as oscilações estaria dominado portanto pelas mudanças de calores 

das reações, ou seja, dos calores de Peltier eletroquímicos.  

Outro ponto a se notar é que calor também será gerado nas reações em curso no 

contra eletrodo. No entanto, devido à distância relativamente grande entre o contra 

eletrodo e o eletrodo de trabalho, espera-se que esses efeitos não sejam sentidos pelo 

sensor.  

Diante do exposto, devemos ressaltar que o método calorimétrico que 

empregamos revela assinatura térmicas idênticas ao sinal elétrico em termos 
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qualitativos, e que nesse ponto, não conseguimos extrair pistas claras sobre diferentes 

mecanismos reacionais. Além disso, a informação da temperatura no eletrodo de 

trabalho não parece ser muito útil nesse sentido, embora o sinal térmico a princípio, 

concorde com o atual mecanismo aceito. Por meio da análise semi-quantitativa do fluxo 

de calor podemos, por outro lado, avaliar as magnitudes das contribuições dos efeitos 

térmicos e propor quais os efeitos são majoritários na resposta global do calor.  
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5. Conclusões 

Neste capítulo apresentamos uma abordagem alternativa para a investigação 

de reações oscilatórias de superfície. A ideia foi empregar micro calorimetria in situ para 

registrar a assinatura térmica de diferentes processos eletroquímicos oscilatórios sobre 

platina policristalina. Testamos o emprego de eletrodos-termômetros a base de 

termistores e de sensores piroelétricos. Com relação ao uso de sensores termistores, 

observamos que a princípio, é factível acompanhar as variações térmicas durante as 

oscilações usando estes sensores de baixo custo. No entanto, o método desenvolvido 

aqui necessita de ajustes importantes para que possa ser empregado com fins 

quantitativos, principalmente no que tange a elaboração de novas metodologias de 

calibração e validação. 

 Sensores piroelétricos a base de PVDF demonstraram alta performance na 

resolução e quantificação do sinal térmico associado aos processos oscilatórios aqui 

investigados, e importante: as respostas qualitativas concordam com os dados obtidos 

por meio dos termistores. Não obtivemos sucesso com o uso de LaTiO3 como material 

piroelétrico.  

Olhar pela perspectiva térmica nos possibilitou avaliar os efeitos térmicos 

associados a diferentes estágios de oscilação. As respostas em fase com o potencial 

corroboram a ideia de que os efeitos térmicos registrados são dominados pela variação 

do potencial, respondendo portanto diretamente às variações das etapas de reação 

dominantes a cada estágio. O bloqueio gradual do eletrodo por espécies-veneno são 

acompanhadas pelo aumento da temperatura na superfície do eletrodo enquanto que a 

reativação do eletrodo pela liberação de sítios de Pt e CO2 revela uma diminuição da 

temperatura na superfície do eletrodo, pela. Saltos de temperatura entre 0,1 e 0,5 

mK/ciclo oscilatório foram estimados durante a eletro-oxidação de ácido fórmico e 

etanol em meio ácido. Não conseguimos quantificar a variação de temperatura durante 

as oscilações com metanol. Os fluxos de calor foram reconstruídos para uma avaliação 

quantitativa, permitindo que a distinção entre os efeitos reversíveis e irreversíveis 

pudesse serem feitos. Concluímos que a produção e consumo de calor detectados sejam 

majoritariamente causados pela mudança da entropia interfacial acompanhando os 

diferentes estágios oscilatórios.  
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Figura 40 Topologia do circuito eletrônico de leitura desenvolvido para o 
monitoramento da temperatura local via termistores.  

Figura 41 Foto do circuito de leitura desenvolvido de acordo com o design 
mostrado na Fig. 40 
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Figura 42 Diagrama de Blocos do programa desenvolvido para aquisição dos sinais 
em dois canais (Termistor no eletrodo de trabalho , ETT, e Termistor de referência, 
ETT 2). 
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Figura 43 Aparência da interface do programa desenvolvido em Labview para  

as medidas da temperatura interfacial. 
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A resposta do sensor e temperaturas mostrada na Figura 33 pelas retas em preto 

e azul, respectivamente, foram simulada através da ferramenta análises de transiente, 

usando o software comercial LTSpice, a partir do circuito equivalente mostrado na 

Figura  44:  

 

 

Em (a) temos o circuito equivalente para o sensor e, em (b) o segundo circuito 

representando o sensor + circuito eletrônico . A fonte de entrada I1 simula o fluxo de 

calor sentido pelo sensor, que é aqui representado pelo seu equivalente elétrico, uma 

corrente de entrada. A capacitância do eletrodo é simulada por C1, e a condução de calor 

para as vizinhanças do eletrólito por R1. A constante de tempo 𝜏𝑎= C1 * R1 é aquela do 

equilíbrio de temperatura ao se ligar uma fonte de irradiação de intensidade constante. 

Escolhemos 𝜏𝑠 = 100 ms para aproximar o transiente da temperatura. Claro, o circuito 

RC é uma simplificação, uma vez que negligencia o gradiente de temperatura e de 

capacidade calorífica no eletrólito. O transiente real não será uma exponencial simples, 

mas o circuito RC é suficiente para se ter uma visão do comportamento térmico, 

qualitativamente em relação à tensão de saída(output) do sensor. A tensão no nó "Temp" 

corresponde à temperatura (sem unidades com significado físico). O sensor B1 entrega 

uma corrente, que é proporcional a derivada de tempo da temperatura, isto é, V (Temp), 

que é integrada por C2, que por sua vez é contornada (bypassed) por R2. A constante de 

tempo τb  é então, C2 * R2 = 5s, e representa o comportamento transiente real do 

amplificador de carga. Por V (Signal) temos o sinal de saída final do sensor.  

Figura 44 Circuitos equivalentes do conjunto sensor + circuito de leitura usado 
para avaliar os sinais de saída e temperatura. 
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Na Figura 45 é mostrado cinco pulsos de corrente de duração de 2s, de 1mA de 

amplitude, começando em t = 2. Cinco pulsos consecutivos (período de 10s) são 

mostrados para fazer uma análise comparável com o cenário do comportamento 

oscilatório estudado aqui.  

 

 

 

Conforme observado na Fig. 45, a temperatura corre paralela aos pulsos de 

corrente, mas o sinal começa a cair antes do final do pulso devido as limitações da 

constante de tempo do amplificador de carga, como mostrado anteriormente. Após o 

final do pulso, observamos um overshoot negativo, concordando proximamente com o 

comportamento qualitativo que  observados experimentalmente para a resposta do 

sensor frente à oscilações de potencial com períodos maiores que 5s.  

 

 

Figura 45 Dados simulados para cinco pulsos de corrente consecutivos em analogia 
às oscilações de potencial que estamos interessados em acompanhar. Circuitos 
equivalentes usados estão mostrados na Figura 44. 
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Figura 46 Perfil térmico obtido usando sensores a base de LiTaO3, em vermelho, 
acompanhando as séries temporais em potencial, em preto, para a oxidação 
galvanostática (50 μA.cm-2) de HCOOH 0,5 mol.L-1 + H2SO4 0,1 mol.L-1. Na parte 
inferior, a linha cinzenta pontilhada exibe a correlação normalizada (%) entre os 
dois sinais ao longo do tempo. 


