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RESUMO

Comportamento oscilatório manifesta-se em diversas escalas da experiência humana estando
presente desde sistemas vivos, como no caso dos ritmos biológicos, até estruturas artificiais
como a evolução de preços na bolsa de valores. Em eletroquímica e, em particular, na área de
eletrocatálise, oscilações de potencial do eletrodo ou corrente que flui através deste são
facilmente observáveis, requerendo apenas condições simples de controle experimental como
a aplicação de uma corrente constante ou a utilização de uma resistência externa. Diversos
trabalhos na literatura exploram as especificidades do comportamento oscilatório durante a
oxidação de moléculas orgânicas importantes para a tecnologia de células a combustível,
como metanol, ácido fórmico, etanol, entre outros, algumas vezes fazendo uso de simulações
com modelos específicos. Por outro lado, é interessante o uso de modelos gerais para que se
possa entender como propriedades comuns a todos os sistemas oscilatórios como frequência
oscilatória e amplitude estão relacionadas, por exemplo, com o envenenamento do eletrodo e
a recuperação autocatalítica de sítios livres. O presente trabalho foi desenvolvido tanto no
âmbito experimental investigando as propriedades da oxidação oscilatória de metanol e
etanol, quanto com o uso de simulações utilizando modelos generalistas e avaliando o
resultado da introdução de efeitos específicos como o bloqueio da superfície por um veneno
catalítico e respectiva liberação através da oxidação da espécie. Determinou-se,
especificamente para o estudo de simulação, que o aumento das constantes de bloqueio e
oxidação relativas ao veneno produziu duplicação no número de bifurcações encontradas em
regime potenciostático, e levou ao aumento da frequência e diminuição da amplitude
oscilatórias em regime galvanostático. Ferramentas numéricas foram propostas e validadas
para avaliar a velocidade de envenenamento e o grau de harmonicidade das séries temporais.
Os experimentos oscilatórios com metanol e etanol revelaram que a primeira molécula
apresenta oscilações de maior frequência e menor amplitude. Esse comportamento foi
explicado pela maior velocidade de envenenamento observada para a reação de metanol e os
resultados demonstraram experimentalmente os achados de simulação numérica. Finalmente,
o efeito do bloqueio da superfície por ânions foi estudado através de análise numérica.
Determinou-se que a diminuição do tempo total oscilatório quando da adição da espécie é
função da maior velocidade de variação do potencial médio e uma expressão relacionando
concentração do ânion e tal velocidade foi encontrada.

ABSTRACT

Oscillatory behavior can be seen at several levels of the human experience stemming from
living systems, in the case of biological rhythms, to artificial structures such as the evolution
of prices at the market stock. In electrochemistry and, particularly, in the field of
electrocatalysis, oscillations of the electrode potential or current can be easily observed and
requires only simple experimental control conditions such as applying a fixed value of current
or through the use of an external resistance. Several studies found in the literature explore the
specificities of oscillatory behavior found during the oxidation of organic molecules that are
important for the development of the technology of fuel cells, such as methanol, formic acid,
ethanol, among several others, some of those studies even making use of numerical
simulations for specific models. On the other hand, it is interesting to explore general models
that can embrace oscillatory properties that are common to several systems such as how
frequency and amplitude relate to the dynamics of surface poisoning and the autocatalytic
recovery of free sites. The work presented in this thesis was developed on an experimental
basis with the investigation of oscillatory properties for the reactions of methanol and ethanol,
as well as theoretical one, with the proposal and use of general models and the evaluation of
specific effects such as surface blockage by a catalytic poison and surface recovery through
its oxidation. The simulation study determined specifically that increasing the rates of surface
blockage and poison oxidation would duplicate the amount of oscillatory regions found in the
bifurcation diagrams for potentiostatic conditions. For the galvanostatic one, it was found that
the increase in the rate of those velocities would increase the frequency of oscillations and
decrease their amplitudes. Numerical tools were proposed and validated to evaluate the
velocity of poisoning and the degree of harmonicity of the time series. Oscillatory
experiments employing methanol and ethanol revealed that the first molecule display
oscillations with higher frequency and lower amplitude than for ethanol. This behavior was
explained by the greater degree of self-poisoning observed for the methanol reaction and the
results were comparable to those found in the numerical study. Finally, the effect of a surface
blocking anion was studied with the use of numerical analysis. It was determined that the
decrease in total oscillatory duration when the anion was added was the result of a greater rate
of change of the average potential. An expression relating both quantities was devised.
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