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RESUMO
Oxidação de CO dissolvido em Pt(111) e Pt(110) foi realizada em soluções de ácido
sulfúrico e perclórico em eletrodo rotatório em configuração de menisco (HMRDE). O uso de
diferentes soluções eletrolíticas revelou a influência do anion na cinética de oxidação. Uma
vez oxidada a camada de CO adsorvido, ânions podem adsorver na superfície do eletrodo
provocando mudanças na corrente estacionária em potenciais anódicos. Na varredura
negativa, os ânions adsorvidos são deslocados da superfície quando a velocidade de oxidação
de CO é menor que a velocidade de adsorção de CO. A carga associada a esse deslocamento
foi obtida para altas velocidades de varredura, resultado semelhante aos experimentos de
deslocamento espécies adsorvidas só que a baixos potenciais.
A oxidação de CO dissolvido também foi realizada em superfícies escalonadas
pertencente à série Pt(s)[n(111)×(111)] usando a mesma configuração dos experimentos com
eletrodos de baixo índice de Miller em solução de ácido sulfúrico. O perfil voltamétrico não
foi significantemente modificado pela presença de defeitos (degraus). No entanto, as curvas
são deslocadas para potencias negativos com o aumento da densidade de degraus. Assim, na
varredura positiva, foi observada uma relação linear do potencial de inicio de oxidação (pico
de ignição) e a densidade de degraus para os eletrodos com terraços de largura superior a 5
átomos de Pt. Na varredura negativa, o mesmo comportamento foi observado no potencial
onde a reação não é mais favorecida. Neste caso, o eletrodo de Pt(111) mostrou um
comportamento distinto das superfícies escalonadas, devido a formação e uma ordenada
camada de (bi)sulfato adsorvido O processo de adsorção de ânion foi também observada na
varredura negativa sob altas velocidades de varredura, com cargas relacionadas a dessorção
do ânion similares a Pt(111). Apenas para o eletrodo com terraços de largura de 3 átomos
mostrou valores similares a Pt(110). Todos os resultados foram analisados em função do
mecanismo de reação e o possível efeito dos degraus na formação da camada de adsorção de
CO.
Para finalizar, um modelo para a oxidação de CO dissolvido foi proposto usando
para isso equações diferenciais que descrevem o comportamento dos processos envolvidos na
reação de oxidação. Através das voltametrias cíclicas obtidas pelas simulações foi possível
investigar o papel da camada de adsorção de CO, a variação das constantes de velocidade das
reações envolvidas e as condições do transporte de massa na resposta eletroquímica. Os
resultados mostraram que a oxidação de CO dissolvido é um processo complexo com um
delicado balanço das velocidades de reações envolvidas, e o deslocamento de ânions
contribui para a velocidade da reação global.
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