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Resumo

Esse tese experimental versa sobre reações eletroquímicas que ocorrem sobre estado termodinâmico

afastado do equilíbrio. O sistema químico escolhido é o mais fundamental em eletrocatálise, a oxi-

dação de monóxipdo de carbono (CO), cujo mecanismo fundamental envolve a remoção do CO por

uma etapa Langmuir-Hinshelwood. A cinética complexa da oxidação do CO é um sistema biestável

e corresponde a assinatura característica da oxidação do CO-bulk em um voltamograma cíclico. Se

contanto, uma reação paralela é adicionada, por exemplo a oxidação de hidrogênio ou equivalen-

temente a adsorção/dessorção de íons cloreto, tal reação paralela quebra o vínculo conservativo

entre os sítios livres e as respectivas coberturas de CO e espécie oxigenadas; o que permite o sur-

gimento de oscilações autossustentáveis no tempo como resultado da passagem pela bifurcação de

Hopf. Nesse sentido, o sistema H2/CO torna-se de crucial interessante pois mimetiza o oscilador

mais corriqueiro em eletroquímica, o HNDR (acrônimo que traduzido para português lê �Resistência

Diferencial Negativa Escondida�). Essa questão mecanística foi esclarecida nos experimentos com o

sistema fundamental de três eletrodos onde foi testado diferentes geometrias e as variáveis mecanís-

ticas essenciais reveladas. Nessa tese, há um segundo aspecto da dinâmica oscilatória da oxidação

do H2/CO que consiste em tratar o mecanismo oscilatório sobre uma superfície espacialmente es-

tendida, e nesse intuito foi escolhido usar uma célula a combustível (CaC), que é, em essência,

um reator eletroquímico com grande área super�cial. A cinética complexa da oxidação do H2/CO

em uma CaC, apresentou transições dinâmicas de p1 → p2 → aperiodics. Suspeita-se de duas

rotas para o caos: rota Feigenbaum (dobramento de período) e sobreposição de diferentes regiões de

MMOs. O espaço de fase da dinâmica obtidas na CaC apresentou uma ordem quanto a distribui-

ção dos períodos e amplitudes de uma séries caótica que permite predizer o comportamento a um

curto alcance, e é uma prova indubitável de caos determinístico. A presença de caos foi diretamente

atribuído à presença de pelo menos uma variável espacial. Apesar de nenhuma medida espacial ter

sido realizada, inferências sobre acoplamentos espaciais são discutidos com base em argumentos

lógicos, e sugere-se que exista acoplamento pela fase gasosa porém é improvável haver acoplamento

elétrico exceto entre o anodo e o cátodo. A energia de ativação da CaC oscilante revelou que a

condução protônica é a a etapa determinante do período de oscilação. Diretamente indica que a

variação espacial da condutividade da membrana pode ser considerado como uma variável espacial.

Por �m, o terceiro aspecto dessa tese refere-se ao cálculo de e�ciência para o estado oscilatório,

experimental e teórico. Experimentalmente, o balanco energético de um sistema oscilante indicou

uma maior e�ciência que o respectivo estado estacionário. Teoricamente, a produção de entropia

no ponto de bifurcação de Hopf deve ser maior que o respectivo estado estacionário devido a uma

defasagem entre a força e potencial termodinâmico. Uma boa prova de que um estado oscilatório é

um sistema dissipativo por promover uma conversão mais e�ciente entre dois estados energéticos.

Palavras-chave: cinética complexa, oxidação de CO, oscilador HNDR, caos e produção de entropia

v



vi



Abstract

This thesis deals with an experimental electrochemical reactions that occur on thermodynamic state

far from equilibrium . The chemical system selected is the most fundamental in electrocatalysis,

the carbon monoxide (CO) oxidation, whose fundamental mechanism involves the removal of CO

by a Langmuir-Hinshelwood step. The kinetics of the complex oxidation of CO is a bistable system

and corresponds to the characteristic signature of CO-bulk oxidation in a cyclic voltammogram. If

a parallel reaction is added, for instance the hydrogen oxidation or the chloride ion adsorption /

desorption, this parallel reaction breaks the conservative link between the free sites and the coverage

of both CO and oxygen species; which allows the appearance of self-sustaining oscillations in time

as a result of passage through the Hopf bifurcation. In this sense, the system H2/CO becomes

crucially interesting because it mimics the oscillator more commonplace in electrochemistry, the

HNDR ("Hidden Negative Di�erential Resistance"). This mechanistic issue was cleared mainly

in the experiments with the fundamental system in which di�erent geometries were tested thus

reavealing the essential mechanistic variables. In this thesis, there is a second aspect of the oscillatory

oxidation of H2/CO which consists in treating the oscillating mechanism of a surface spatially

extended, and to this end a fuel cell (FC), which is essentially an electrochemical reactor with a

large surface area, was chosen to be used. The kinetics of the complex oxidation of H2/CO in a FC,

showed dynamic transitions p1→ p2→ aperiodics. Two routes to chaos are suspected: Feigenbaum

route (folding time) and di�erent overlapping regions of MMOs. The FC phase space presented an

order regarding the distribution of periods and amplitudes of a chaotic series that allows predicting

the behavior in a short range, and it is an undoubtable proof of deterministic chaos. The presence

of chaos was directly attributed to the presence of at least one spatial variable. Although no spatial

measurement has been performed, inferences about spatial couplings are discussed based on logical

arguments and suggests that there is coupling through the gas phase and whereas a electrical

coupling between the anode and cathode is the unique with relevance with respect to the coupling

by electrical �eld. The activation energy of the oscillating FC revealed that the proton conduction

is a decisive step of the oscillation period. This directly indicates that the spatial variation of the

conductivity of the membrane can be considered as a spacial variable. Finally, the third aspect of

this thesis refers to the e�ciency calculation from both experimental and theoretical points of view.

Experimentally, the energy balance of an oscillating system indicated a higher e�ciency than the

repective steady state. Theoretically, the entropy production at the point of Hopf bifurcation must

be greater than the steady state due to a lag between the thermodynamic force and potential. This

is a good proof that an oscillatory state is a dissipative system becouse it promote a more e�cient

conversion between two energetic states.

Keywords: Complex kinetics, CO oxidation, HNDR oscillator, Chaos and entropy production.
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Capítulo 1

Introdução

Aquila non capit muscas

Instabilidades cinéticas têm sido observadas em vários tipos de reações que são normalmente

aplicadas em dispositivos de células a combustível, tais como a eletro-oxidação de hidrogênio[1, 2,

3, 4] e CO-bulk [5, 6, 7, 8, 9, 10], além da oxidação de peróxido, [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] que é

um intermediário da reação de redução do oxigênio.

Oscilações de corrente durante a eletro-oxidação de hidrogênio foram observadas pela primeira

vez no meioi do século passado[1, 2, 3]. Estes trabalhos primogênitos atribuíam o fenômeno osci-

latório à formação e dissolução periódica de óxidos em Platina. Horányi e Visy [18] descobriram

que as oscilações de potencial ocorriam quando da adição de cátions ao eletrólito (as chamadas

oscilações galvanostáticas) e que o potencial oscilatório do eletrodo sustentava-se até potenciais

máximos na região de potencial no qual a adsorção do OH começava. Mais adiante, foi sugerido

que oscilações resultavam de uma competição de adsorção entre cátions e ânions [19, 20, 21]. Os-

cilações durante a eletro-oxidação de H2 demonstraram uma enorme riqueza de comportamentos

dinâmicos complexos, que vão desde cascatas de duplicação de período até oscilações de modo misto

[22, 23, 24].

Na interface sólido/gás, a observação das primeiras oscilações temporais da oxidação catalítica

de monóxido de carbono na superfície policristalina de platina foram reportadas quase 40 anos

atrás[25, 26, 27, 28]. Estes trabalhos reportaram o desenvolvimento de oscilações, quando parâmetros

como a pressão parcial de CO e O2 eram variadas. Os primeiros resultados com uma superfície de

monocristal em condições de limpeza em ultra vácuo estabeleceram as etapas elementares [29, 30, 31,

32] para a oxidação catalítica de CO. Esta envolve uma transição de fase induzida pelo ad-sorbato

na estrutura da superfície de Pt(100) [33, 34], Pt(210) [35] e Pt(110) [36, 37]. As oscilações foram

identi�cadas como sendo uma causa direta das variações da cobertura de ad-sorbatos, Oad e COad,

além de transformações estruturais da superfície catalítica. Mais tarde, um sistema eletroquímico,

equivalente ao sistema catalítico, foi também reportado. A eletro-oxidação oscilatória do CO foi

observada para sistemas com uma taxa de difusão de CO constante, situação que é estabelecida

quando o eletrodo policristalino é rotacionado de forma a criar uma camada hidrodinâmica de

água, cuja espessura de�ne o gradiente de difusão do CO.[5, 6, 7, 8, 37, 10] Para o equivalente

eletroquímico da oxidação complexa do CO, foi observada uma corrente oscilatória [5] em modo

potenciostático além de um potencial oscilatório em modo galvanostático.[8]

Instabilidades da oxidação do hidrogênio na presença de monóxido de carbono foram observadas
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em uma meia célula eletroquímica[38, 39] e em um dispositivo eletroquímico conhecido como Célula

a combustível de membrana polimérica (do inglês, PEMFC). [40, 41, 42, 43] Até agora, a oxida-

ção de H2/CO numa meia célula demonstrou haver fenômenos oscilatórios incipientes, enquanto

que a mesma reação anódica ocorrendo na PEMFC apresentou oscilações autônomas do potencial.

�Autônomas�, neste caso, signi�ca que o potencial da PEMFC oscila estavelmente no tempo. In-

teressantemente, a PEMFC de um trabalho feito por Katsaounis et. al.[44] discute a hipótese das

oscilações estarem relacionadas a condutividade da membrana de Na�on. Entre os seus resultados,

há ambas as oscilações de potencial e de corrente pois o modo de controle é feito por meio de

resistores externos.

Foi reportado a multiplicidade em estado estacionário das curvas de polarização[40? , 44] a qual

signi�ca que para cada taxa de �uxo de alimentação, temperatura e pressão, há um máximo de

resistência que pode ser dirigida pela célula a combustível. Altas resistências causam a corrente

da célula a combustível a extinguir e como uma consequência, a biestabilidade aparece na curva

I vs E. A explicação fundamental para a biestabilidade foi baseada na condutividade não-linear

da membrana de Na�on, como mostrado por Katsaounis e colaboradores. [45] Os pesquisadores

mostraram que a condutividade do Na�on contém dois componentes, uma constante e o outro

que depende exponencialmente do potencial. Os autores discutiram que a resistência constante

corresponde ao transporte de próton na fase aquosa da membrana, e o resistência dependente do

potencial aumenta linearmente com a espessura da membrana e fortemente com a pressão parcial

do hidrogênio, no anodo. [46]

A segunda expressão de não linearidade reportada em uma PEMFC dá-se aos valores locais

de resistência negativa por meio da espectroscopia de impedância localmente resolvida [47, 48].

Estes trabalhos reportam que a resistência negativa é uma consequência direta do esgotamento de

combustível [49] e de água [50] ao longo dos canais de �uxo da PEMFC, isto é, o comprimento

do canal de �uxo permite uma heterogeneidade espacial da fase gasosa devido a mudanças na

concentração de oxidante e água ao longo dos canais. Isto força a corrente de célula local a diminuir

devido à alta polarização de célula total.

Esta contribuição tem como objetivo investigar as estabilidades cinéticas durante a eletro-

oxidação impura de hidrogênio (100 ppm CO) em uma PEMFC e em meia célula. O segundo

capítulo apresenta o espaço de parâmetros (ou diagrama de fase) que é um sumario experimental

dos diferentes estados oscilatórios em uma CaC Ademais, é fornecido uma análise das séries tempo-

rais e uma tendência global da dinâmica complexa é descoberta: a predição a curto alcance. Uma

breve discussão sobre o mecanismo complexo é introduzido para enfatizar o fato de que o modelo

contado exclusivamente com a cinética complexa (ou variáveis mecanísticas) não descreve comple-

tamente o diagrama de fase experimental. Assim, os acoplamentos espaciais relacionando a célula a

combustível é discutida baseado muito mais em argumentos lógicos (conhecimento de fenômeno de

transportes, campo elétrico e condutores iônicos) do que em pura especulação. No terceiro capítulo,

é investigado as energias de ativação numa célula a combustível estacionária e oscilatória com o

intuito de ganhar informações sobre o mecanismo complexo no dispositivo tecnológico; a energia

de ativação (Ea) de cada etapa limitante é identi�cada e a participação da condutividade protô-

nica da membrana de Na�on é con�rmada. No capítulo quatro, a oxidação de hidrogênio impuro

em uma meia célula é aferida através de experimentos e o mecanismo oscilatório é discutido. No

capítulo cinco, o efeito da produção de entropia no estado oscilatório sobre a e�ciência de conversão
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eletroquímica é analisada teórica e experimentalmente.
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Capítulo 2

Descrição experimental do espaço de fase

para a dinâmica complexa de uma CaC

2.1 Introdução

A célula combustível (CaC) sobre certas condições se comporta em um tipo de estado afastado

do equilíbrio conhecido como estado oscilatório. Normalmente, a CaC opera em estado estacioná-

rio, entretanto, recentemente, foi observado experimentalmente[41, 43, 42, 51, 52, 53, 54] que em

catalisadores de Pt a presença de oscilações galvanostáticas autossustentáveis do potencial total da

Cac.

Do ponto de vista mecanístico, o estado oscilatório nas CaCs pode estar presente tanto nas

ligas de Pt quanto em pura Pt desde que valores apropriados dos parâmetros sejam escolhidos, no

caso, a pressão parcial do monóxido de carbono, a corrente aplicada, etc. Na intenção de reduzir o

sobrepotencial da eletro-oxidação de H2 na presença de CO, o catalisador anódico é normalmente

uma liga ou uma mistura homogenia de metais. Desta forma, é possível alterar uma ou ambas as

cinéticas de adsorção ou oxidação do CO, de maneira a torná-las lenta e rápida, respectivamente.

O elemento mais comum utilizado para fazer ligas com a Platina é o Rutênio que promove a

formação de espécies oxigenadas a um valor de sobrepotenciais menor do da platina pura [55].

Assim, a oxidação do CO é promovida pelo mecanismo bifuncional a um sobrepotencial anódico

menor. Oscilações de potencial de uma CaC e catalisador nanoparticulado de Pt-Ru são amplamente

reportadas[41, 43, 42, 51, 52, 53]. Recentemente, Paládio também foi empregado como elemento de

liga e o catalisador mostrou alta tolerância ao CO, se comparado ao metal de Platina pura [56, 57];

Além do mais, a ocorrência do estado oscilatório mais simples foi também reportada na superfície

desta nanopartícula [54]. Ainda mais recentemente, o comportamento oscilatório em platina pura

foi também reportado [58]. Resumindo, o mecanismo oscilatório deverá estar presente tanto em

catalisadores de Pt quanto nas ligas de Pt, porém com diferentes intervalos de parâmetros nos quais

a bifurcação de Hopf é estabelecida [10], sendo está última basicamente dependente das constantes

de taxa de reação da adsorção e oxidação do CO. Para o leitor interessado em detalhes sobre

a fundação matemática recomenda-se textos introdutórios [59] e avançados [60, 61, 62, 63]tanto

quanto as teses de krischer [64] e Strasser [65]. Nessas referencias o leitor deve procurar pela análise

de estabilidade de um sistema linear de equações (ao que pode ser reduzido o sistema de equações

5
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ordinárias de primeira ordem que modela o mecanismo eletroquímico) e assim familiarizar-se com

os tipos de bifurcações.

Neste capítulo, o sistema experimental por si só resolve as equações diferenciais não-lineares

as quais são aferidas pela medida temporal de uma variável típica de células a combustíveis: cor-

rente ou potencial. Esse capítulo como um todo versa uma descrição concisa da dinâmica complexa

apresentada pela célula a combustível com uma resolução temporal. Então, as séries temporais ex-

perimentais foram capturadas e empregadas para descrever o espaço de fase em termos do diagrama

de fase. Ademais, as series temporais foram analisadas por meio de ferramentas (ver referência [66]

para esclarecimento) tais como a reconstrução do atrator e a sessão de Poincaré. Entretanto, ne-

nhuma dessas analises revelam uma riqueza de informações como a correlação entre amplitude de

um dado ciclo e o período do ciclo seguinte (ver �gura 2.11): uma auto-organização temporal que

permitir a oxidação de monóxido de carbono em uma maior velocidade. Globalmente, o objetivo

aqui é encontrar uma descrição da dinâmica tão universal quanto possível, de maneira que esta

típica célula a combustível funcione como um protótipo experimental para outras redes químicas

(oxidação complexa do metanol por exemplo) ou para CaC de dimensões maiores.

2.2 Conhecimento teórico

2.2.1 Reconstrução do atrator

Os atratores multidimensionais podem ser construídos a partir de uma medida temporal de um

variável escalar, s (t) expandindo-a em um vetor de séries temporais X (t) usando um determinado

tempo de atraso τ [67]

X (t) = {x0 (t) , x0 (t) , ..., xn (t)}

Onde xn (t) = s (t+ nτ) e a dimensão do vetor X (t) is d = n+ 1. Uma primeira aproximação

qualitativa para escolher um τ adequado para descrever o espaço de fase consiste em procurar, na

base de tentativa e erro, o valor de τ que corresponda ao atrator com trajetórias mais separadas.

Entretanto, métodos mais so�sticados são disponíveis, incluindo o mínimo da função de informação

mútua [68] e o primeiro zero na função de auto-correlação. Estas análises quantitativas serão mais

úteis para experimentalistas que desejem procer com o cálculo de um con�ável espectro de Lyapunov,

por exemplo.

2.2.2 Espectro de Lyapunov

Dado dois pontos iniciais separados por uma distância ε maior do que a distancia associada com

o ruído do sistema, como visto na �gura 2.1, a distância entre os pontos depois de um tempo é uma

função exponencial da distância inicial.

d (f (x0) , f (x0 + ε)) = eλd (x0, x0 + ε) (2.1)

Considerando que este �depois de um tempo� corresponde à interação i multiplicada por um

intervalo ∆t, de�ne-se o o exponente de Lyapunov ith após várias interações como:
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λi =
1

∆t
ln

(
d
(
f i (x0) , f i (x0 + ε)

)
ε

)
(2.2)

E o correspondente número de Lyapunov é de�nido como:

ri =
ln (λ)

ln2
(2.3)

Isto corresponde à expansão/contração (dependendo dos sinais +/-) entre dois pontos ao longo

da trajetória no espaço de fase. Para computar este conceito, o procedimento con�ável envolve a

construção de uma nova base ortogonal pelo método de Gram-Schmidt em cada interação n. Neste

trabalho, o algoritmo proposto por Wolf et.al. foi escrito em código Scilab e seguindo os detalhes

do método estabelecido por Kruel [69].

Figura 2.1: Esquema de como duas trajetorias evoluem a partir de um curta distancia inicial(ε)

2.2.3 Transformada de Fourier Rápida e Discreta

Dada uma série temporal, a Transformada de Fourier Rápida (acrônimo em inglês, FFT), in-

forma quantas vezes uma dada frequência, sobre um espectro de frequências, aparece em uma

amostra. O FFT é um algoritmo adaptado da Transformada de Fourier Discreta (do inglês, DFT)

que têm um número menor de interações nos cálculos. Em princípio, a sequência s(t), represen-

tando a série temporal, é vista como um vetor sm = s (mT ) de tamanho N, onde T é o intervalo

de amostragem. Por de�nição, o DFT transformou o domínio temporal no domínio de frequência,

de acordo com:

Sk =
N−1∑
m=0

smW
mk, k = 0, ..., N − 1 (2.4)

W = e
−j2π

√
−1

N , j =
√
−1

O Sk é um contador da frequência k. Interessantemente, as propriedades do DFT podem ser em-

pregadas para interpretar o espectro de frequência. Apenas para mencionar algumas propriedades:

linearidade, simetria e deslocamento temporal. Recomenda-se um livro especializado para veri�car
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maiores detalhes. De forma geral, uma série temporal gerada pela solução numérica de um modelo

matemático resulta normalmente num espectro com pico agudo da frequência natural juntamente

com seus harmônicos e sem nenhum ruído de fundo. Em uma série temporal experimental, o FFT

resulta em um ruido de fundo que pode estar associado com o ruído externo ou erro da medida.

2.3 Experimental

PtRu/C (0,35 mg cm−2) e Pt/C (0,4 mg cm−2) comerciais (20 wt.%, E-TEK) foram emprega-

dos como catalisadores para oxidação de hidrogênio e redução de oxigênio, respectivamente. Uma

camada catalítica foi preparada por pintura com pincel usando-se uma tinta preparada por dis-

persão do catalisador com 0,96 mg cm−2 de Na�on® em álcool. Tanto os eletrodos de camada

difusora 5 cm2 e a membrana previamente tratada (Na�on® 155) foram prensados a quente por 2

minutos e o conjunto eletrodo/membrana (MEA) foi preparado alguns minutos antes de começar

os experimentos. Uma descrição detalhada do procedimento empregado para a preparação da MEA

está disponível na literatura [70].

O sistema foi operado em uma estação de teste (Fuel Cell Technologies Inc.) que permite o

controle do �uxo, temperatura e pressão para os gases anódico e catódico. O MEA operou sob

�uxo contínuo de H2 (com 108 ppm de CO) e de O2; ambos os gases foram saturados com água

na temperatura de funcionamento da CaC. O �uxo de oxigênio foi mantido à 50 sccm (sigla do

inglês �standard cubic centimerter� cuja tradução lê: centímetro cúbico padrão por minuto). O

�uxo anódico (f) foi variado de 20 a 200 sccm; antes de cada novo experimento, o �uxo anódico

foi con�gurado e o sistema mantido nestas condições por 5 minutos, de forma a atingir um estado

estacionário do �uxo dentro da câmara anódica. O protocolo antes da medida inclui a ativação

térmica [71] do MEA a 70 °C durante 3 horas. Em seguida, a temperatura desejada foi aplicada e

quando este valor se estabilizou, o sistema foi mantido por 1 hora na dada temperatura. Todas as

medidas foram realizadas depois deste procedimento. O protocolo de captura das séries temporais

incluiu: esperar a corrente atingir o menor valor estável a um potencial �xo, indicando que o

recobrimento de CO era máximo; após isto, a corrente programada para o experimento foi aplicada.

As séries temporais foram capturadas a uma corrente �xa, conectando um multímetro (Minipa,

ET-2507) aos terminais da célula unitária. A taxa de aquisição foi 0,05 pontos por segundo. Cada

série temporal teve de 12000 a 20000 pontos.

2.4 Resultados: descrição do espaço de fase

Curvas de polarização típicas da CaC alimentada com H2 e misturas de H2/CO a 30°C são

mostradas na Figura 2.2. A curva para H2 puro é comparável ao geralmente reportado [71, 72].

Entretanto, na presença de hidrogênio impuro (108 ppm de monóxido de carbono) é observado uma

considerável decréscimo no desempenho global da célula, com voltagens em torno de 0,3 V menor

do que a voltagem para H2 puro no mesmo nível de corrente. O decréscimo de potencial devido à
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presença de CO (esta diferença de voltagem geralmente é nomeada �sobrepotencial anódico�) para o

catalisador liga PtRu da Figura 2.2 é similar ao da platina pura [43], onde o sobrepotencial anódico

se estabelece em torno de 0,27V. Uma vez que a resposta oscilatória se estabelece, a voltagem da

célula muda entre dois limites os quais, por sua vez, acompanham a diminuição no per�l convencional

para a curva com hidrogênio puro. A resposta oscilatória persiste sobre toda a região de correntes

aplicadas.

Curvas de polarização, como exempli�cadas na Figura 2.2, são uma ferramenta experimental

para identi�car a presença de instabilidades. Neste tipo de experimento, a voltagem medida possui

via de regra um valor único estacionário enquanto o estado oscilatório requer uma medida temporal

e dessa forma o per�l de uma curva de polarização não representa apropriadamente o conjunto de

pontos em cada estado oscilatório. No entanto, curvas de polarização funcionam como uma ferra-

menta de diagnóstico se o comportamento complexo está presente, uma vez que pontos irregulares

irão aparecer, devido à presença do estado oscilatório. Para acessar cada estado oscilatório estável,

um conjunto de experimentos sistemáticos foi realizados em correntes �xadas registrando-se a va-

riação temporal do potencial da CaC enquanto todos os parâmetros de controles eram mantidos

constantes. O comportamento dinâmico da CaC demonstrou ter, pelo menos, três parâmetros de

controle experimental: temperatura, densidade de corrente e �uxo de H2/CO nos dutos da placa

de gra�te.

0 150 300 450 600
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9  H2 /108 ppm CO

 H2

 E 
/ V

I / mA cm-2

PtRu/C 

Figura 2.2: Curvas estacionarias de corrente-potencial para uma CaC alimentada com (quadrado) oxigênio
e H2 ou (triângulo) oxigênio e H2/CO (108 ppm). Cátodo: Pt/C e 50 sccm. Anodo: PtRu/C e 20 sccm.
Temperatura da CaC: 30°C. Mais detalhes na seção experimental.

A CaC apresenta uma variedade de estados oscilatórios os quais são exempli�cados na Figura

2.3 para quatro séries temporais capturadas a diferentes níveis de correntes, enquanto os outros

parâmetros experimentais foram mantidos constantes. De forma geral, as oscilações começaram via
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uma bifurcação Hopf (HB) e amplitudes relativamente altas foram observadas tao logo os parâmetros

críticos foram estabelecidos. Além da dinâmicas mais simples, a série temporal de período 1, a

CaC exibiu outras qualidades de dinâmicas oscilatórias temporais: as séries temporais de período

2 e aperiódicas. Globalmente, as séries temporais observadas foram classi�cadas em três classes:

período 1, período 2 e aperiódica. O comportamento de período 1 prevalece em baixos valores de

corrente aplicada, uma exemplo deste padrão temporal é exempli�cado na Figura 2.3(a). Neste caso,

somente ciclos com alta amplitude (L) foram observados. Período 2 aparece em valores de corrente

intermediários, um exemplo obtido a 328 mA cm−2 é exempli�cado na Figura 2.3(b). Esta classe

de padrão temporal exibe dois períodos bem de�nidos, apresentando amplitudes de largas (L) a

pequenas (S). O comportamento aperiódico foi observado para altas correntes. Sua característica

notável é a presença de uma variedade de amplitudes e a falta de período bem de�nido o que

sugere tanto a presença de caos, c.f. quadro (d) na Figura 2.3, quanto de séries temporais quase

periódicas, c.f. quadro (c) na Figura 2.3. Entretanto, a discussão sobre a qualidade dessas dinâmicas

será adquirira ao longo deste capítulo. Em comum, todas estas séries temporais apresentam robustez

em função do tempo, i.e., depois de alguns rápidos transientes inicias, eles persistem estáveis no

tempo.

Em princípio, alguns cenários podem ser permitidos para o estado aperiódico tal como a quase

periodicidade e o caos, além do modo de oscilação misto (MMO). Ambos são conceitos adquiridos

da soluções numéricas de um conjunto de equações diferenciais, i.e. eles são conceitos puramente

matemáticos. A quase periodicidade é um cenário de bifurcação em um toro, requer três graus de

liberdade e, por de�nição, é um cenário tendo duas frequências características cujo o quociente é um

numero irracional [60]. Consequentemente, as séries temporais têm a aparência de ser, por exemplo,

ciclos intermitentes de período 2 e período 3, c.f. Figure 2.3 (c). O caos é um estado dinâmico cujo

conceito é estabelecido a partir da matemática pura, mais precisamente das soluções numéricas.

Dado um conjunto de equações diferenciais que descreve a evolução temporal de um sistema, o caos

determinístico é a trajetória aperiódica que exibe sensível dependência com as condições iniciais

[59]. Isto signi�ca que duas trajetórias que se iniciam em condições iniciais muito próximas (valores

inicias são levemente diferentes, algumas vezes a diferença é menor que 10−6) irão rapidamente

divergir uma da outra, e a partir de então as trajetórias futuras serão completamente diferentes.

As séries temporais caóticas, à primeira vista, aparentam ser randômicas, mas uma análise mais

detalhada revela alguma ordem em sua trajetória, como discutido na sessão 2.5. Por último, as séries

temporais aperiódicas poderiam ser assumidas como MMO, no entanto, todos os picos (�spikes� do

inglês), em princípio, são do tipo oscilação de relaxamento.
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Figura 2.3: Série temporal capturada à 50 sccm e 30 °C em diferentes valores de corrente.

De maneira global, o feito da densidade de corrente (j) é conduzir um sistema de um padrão

de tempo periódico para não periódico, ver Figura 2.3. Para valores pequenos de j, dinâmicas de

período-1 prevalecem para diferentes �uxos. O aumento de j leva à transição de dinâmicas periódicas

para dinâmicas não periódicas/caóticas, com período-2 surgindo para valores intermediários de j.

A Figura 2.4 exempli�ca o efeito do �uxo anódico sobre as dinâmicas. Para uma dada corrente

aplicada a 30°C, a transição - período-1/período-2/não periódico - é observada para �uxo decres-

cente. Nesse sentido, o �uxo anódico e a densidade de corrente são parâmetros que operam de

maneiras opostas em relação à sequência de dinâmicas.

O efeito dos parâmetros densidade de corrente e �uxo anódico sobre as dinâmicas complexas

da CaC está resumido no espaço de fase experimental, ver Figura 2.5. Em matemática e em fí-

sica, espaço de fase representa todas as soluções para um modelo dinâmico, isto é, todos os estados

dinâmicos possíveis. Para o dispositivo CaC, o espaço de fase oferece uma descrição completa tão po-

derosa sobre as dinâmicas complexas quanto o signi�cado dos diagramas de fases para a ciência dos

materiais. O espaço de fase experimental representa evidências na natureza, enquanto que o espaço

de fase matemático provém de solução numérica de um arranjo de equações ordinárias. Em resumo,

as Figuras 2.3 e 2.4 representam planos (fatias) no espaço de fase da CaC e assim, o espaço de fase

preserva as mesmas características já mencionadas sobre cada parâmetro. Além disso, as transições

para o estado caótico são mediadas por padrões de período-2, que são especialmente discerníveis

para taxas de �uxo intermediárias. Para todos os níveis do �uxo anódico, prevalecem estados de

período -1 e não periódicos na resposta oscilatória para baixas e altas correntes, respectivamente.
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Figura 2.4: Série temporal obtida para 327 mAcm−2 e 30 °C para diferentes �uxos: (a) 20, (b) 50, (c) 140,
e (d) 200 sccm.

Somente período um, período dois, e não periodicidade são observados. Entretanto, estados

oscilatórios de ordem mais alta, por exemplo, período três ou período quatro, não se estabelecem de

forma robusta. Ao invés de terem uma transição do período dois para o período quatro (dobrando

o período), a transição salta diretamente do estado dois para não periodicidade. Uma possível

explicação seria a existência de uma região estreita de parâmetro para período quatro que não seria

explorada dentro da precisão experimental. Entretanto, um salto direto de período dois para uma

órbita quase periódica é fortemente evidente, cf �gura 2.3c, cuja série temporal mescla órbitas 12 e

13. No teorema proposto para série de tempo não periódica, Yorke & Li [73] provam que qualquer

sistema de uma dimensão que exibir um ciclo regular de período três também mostrará ciclos de

todos os outros comprimentos, juntamente com comportamento completamente caótico. A falta de

séries temporais de período três estáveis � e qualquer outra ordem superior � durante a transição

do período dois/não periódico visto em todo o espaço de fase da CaC reforça a proposição de Yorke

& Li.
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Figura 2.5: Espaço de fase bidimensional para dinâmicas qualitativas da série de tempo experimental exibida
por uma CaC simples a 30°C.

O terceiro parâmetro que afeta a dinâmica é a temperatura. A Figura 2.6 mostra o espaço

de fase para duas temperaturas diferentes. De maneira global, quanto maior a temperatura, mais

suprimida é a faixa de parâmetros mostrando padrão de tempo não periódico. Particularmente, para

temperaturas entre 40 e 55°C, o padrão não periódico (p2 e não periodicidade) é suprimido para

valores baixos de �uxo anódico e somente período-1 aparece acima de 150 e 50 sccm respectivamente.

Além do impacto da temperatura regulando o estado dinâmico, o aumento da temperatura move

o ponto de bifurcação para valores mais altos de corrente. Dessa forma, se o valor da corrente for

mantido constante, por exemplo, 100 mA cm−2, e a temperatura for mudada para valores mais

altos, haverá um certo valor de temperatura que promoverá a mudança qualitativa na dinâmica,

de oscilatória para estacionária. Este aspecto do espaço de fases já foi notado por outros [43] e a

temperatura foi enfatizada como sendo um parâmetro de bifurcação. O sistema catalítico análogo ao

sistema eletroquímico descrito neste trabalho, isto é, oxidação catalítica de CO em Ultra Alto Vácuo

(UHV), [74] também teve a função trabalho da Pt(110) qualitativamente afetada pela temperatura.
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Figura 2.6: Espaço de fase bidimensional para a dinâmica complexa de uma CaC simples mostrada a (a)
40°C e (b) 55°C.

2.5 Caracterização da dinâmica não-linear

A �m de caracterizar as séries temporais não periódicas observadas para diferentes correntes, a

�gura 2.7 mostra o grá�co do máximo local da série temporal, incluindo período-1 e séries temporais

não periódicas. O mapa consiste de um grá�co de uma coordenada de seção Poincaré nth versus outra

coordenada obtida do deslocamento (n+ 1)th desta primeira. O período-1 mostra somente um ponto

nessa representação, uma vez que ele está próximo da órbita, ver �gura 2.7(a). A série temporal

não periódica com nível de corrente intermediário mostra um comportamento que é próximo dos

três pontos da seção de Poincaré, ver quadro (b). Na medida em que o valor do parâmetro cresce,

o mapa se torna uma distribuição em formato lambda, ver quadro (d). Sabe-se que a distribuição

em forma de lambda é a estrutura que aparece para o grá�co do próximo máximo do atrator

de Lorenz, signi�cando a assinatura do caos determinístico [75]. Além disso, a oscilação MMO

galvanostático durante a oxidação do hidrogênio na presença de íons de cloro e de cobre também

tem uma assinatura em formato de lambda [76]. Um mapa de retorno que exiba a forma de lambda

ou qualquer ponto extremo é um forte indicativo da existência de atrator caótico [51].
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Figura 2.7: Plote do próximo máximo do sobrepotencial do anodo, um tipo de seção de Poincaré. Tempe-
ratura: 30°C, �uxo: 20 sccm, para diferentes densidades de corrente.

A reconstrução do atrator para série temporal típica é mostrada na Figura 2.8. Baseada no

método de atraso de tempo, o espaço de fase de duas dimensões é recuperado a partir de uma

única série temporal amostrada. De maneira global, período-1 e período-2 têm as trajetórias mais

dilatadas, enquanto que o estado não periódico tende a encolher para o centro, ocupando o espaço

interior do atrator. Se comparado com o atrator da oxidação catalítica do CO, [74] o aumento da

corrente crescente e o aumento da pressão parcial de CO, possui efeitos equivalentes no sentido que

promovem similares transições no atrator como visto na sequencia d-e da �gura 2.7.
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Figura 2.8: Reconstrução do atrator das séries temporais para diferentes correntes (a-c) 20 sccm e (d-e)
50 sccm.

O retrato de fase de três dimensões é mostrado na �gura 2.9 e o respectivo espectro de Fourier

mostrado na �gura 2.10. Poderia envolver alguma di�culdade para visualizar a topologia da dimen-

são embebida, mas há uma estrutura no espaço de três dimensões na �gura 2.9, onde os eixos y e

z mostram uma aceleração maior, como um impulso ou estiramento, seguido por dobra na direção

do eixo x. De acordo com a interpretação topológica, o atrator reconstruído na �gura 2.9 para

o nível alto de corrente poderia realmente pertencer ao caos determinístico. Da mesma forma, a

transformada rápida de Fourier con�rma a presença de um número não discernível de frequências

naturais para a séria temporal não periódica que também é uma indicação de caos determinístico,

ver �gura 2.10. Como esperado, somente uma frequência natural aparece para a série temporal de

período-1, enquanto que duas frequências naturais aparecem para período-2.
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Figura 2.9: Reconstrução do atrator das séries temporais a 50 sccm para diferentes correntes (a) 55 mA
cm−2 (b) 327 mA cm−2 e (c) 541 mA cm−2. Outras: T = 30°C

Até agora, há alguma indicação de que série temporal não periódica para corrente alta poderia

ser caos determinístico; entretanto, uma prova indubitável seria o cálculo do expoente de lyapunov.

Infelizmente, um valor con�ável de expoente de lyapunov não foi conseguido durante as tentativas

computacionais. Esperamos que num futuro próximo abordagens melhores estejam disponíveis na

literatura. Um segundo comentário se relaciona à possibilidade de quase periodicidade na série tem-

poral não periódica para nível intermediário de corrente. De acordo com o raciocínio de Kruel[69],

a não periodicidade pode ser caracterizada pela presença de duas frequências naturais, mas sem a

contribuição da combinação entre ambas, uma vez que a razão entre as duas frequências deveria ser

um número irracional. Apesar deste bom argumento, não foi possível se discernir as harmônicas da

combinação linear durante a análise FFT para aquela série temporal.

A descrição do cenário acima leva-nos a a uma impossibilidade de a�rmar qual a rota para o

caos uma vez que não existem evidências su�cientes a favor de uma atrator tórico e nem a favor do

cenário de desdobramento de período pois possui apenas um desdobramento, o de periodo-1 para

periodo-2. Por �m, não podemos descartar a possibilidade de uma sobreposição de MMOs.
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Figura 2.10: Espectro de Fourier das respectivas órbitas na Figura 2.9

2.5.1 Característica peculiar da dinâmica complexa em uma CaC: predição a

curto alcance e e�ciência média da oxidação do CO

Do ponto de vista eletroquímico, nem a seção de Poincaré nem a mapa de retorno possuem

características tão relevantes quanto a correlação entre a amplitude de um dado ciclo(An) e o período

subsequente (tn + 1, pertencente ao ciclo seguinte), ver Figura 2.11. Essa plotagem representa um

conjunto de pontos (An, tn + 1) no plano cartesiano extraídos de uma dada série temporal. Ao
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primeiro relance, o period-1 apresenta-se como um ponto porque tem amplitude e frequência bem

de�nidas; o periodo-2 apresenta dois conjuntos de pontos, um pertencente à amplitude pequena e

o outro à amplitude grande. Entretanto, a característica notável das séries temporais aperiódicas é

que as amplitudes distribuem-se sobre uma linha com uma função do subsequente período. O plote

representa um dado período tn + 1 como uma função da amplitude An do ciclo seguinte

tn+1 = f (An)

Onde f é uma função linear para a maioria das observações experimentais feitas aqui, entretanto,

uma correção logarítmica foi observada para alguns casos como será visto a frente na �gura 2.16.

Várias outras combinações foram testadas na intenção de checar a presença de qualquer outra forte

correlação. Por exemplo na �gura 2.12, a amplitude e período de um mesmo ciclo apresentaram uma

correlação randômica, ver grá�co (a). Da mesma forma, uma correlação randômica é encontrada

entre o período de um ciclo (tn) e a amplitude do ciclo posterior (An+1), ver o grá�co (b).

Figura 2.11: Análise da série temporal da �gura 2.9 através do plote da amplitude de uma dado ciclo (An)
versus o período do ciclo subsequente (tn+1). Á direita, existe um esquema de�nindo An e (tn+1). Outros:
T = 30°C e �uxo anódico 50 sccm.

Um dos aspectos relacionado a essa peculiar tendência é a predição a curto alcance. Em outras

palavras, é possível predizer o período de um dado ciclo no exato momento que este começa, i.e.

imediatamente após o pico do ciclo prévio ocorrer. Dado certo pico An, o período do ciclo seguinte

pode ser estimado, entretanto, não é possível predizer a amplitude de nenhum pico a nenhum

momento. Assim, a série temporal tem o comprimento da escala temporal factível de ser predita ao

longo da evolução da trajetória da série temporal. Isto é especialmente interessante quando tratar-se
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de uma série caótica pois trata-se de uma prova indubitável de caos determinístico considerando

que efeitos randômicos possuem previsibilidade zero.

Um segundo aspecto diz respeito a e�ciência da oxidação de CO. Trata-se de uma interpreta-

ção físico-química para a tendencia e leva em consideração nenhuma inomogeneidade espacial. O

gradiente da linha An vs tn+1 é diretamente conectada à e�ciência de oxidação do CO através do

evolução temporal. É de conhecimento geral que a amplitude das oscilações é proporcional a quanti-

dade de cobertura de CO que é, em média, oxidada. A variação da cobertura de CO é proporcional

a amplitude da oscilação, 4θCO α An , dado que a amplitude de um ciclo é uma mera variação de

potencial, An α4η. Então, o inverso da inclinação da reta An vs tn+1 signi�ca uma taxa média de

oxidação de CO para uma série temporal:

(
4tn+1

4An

)−1

=
4An
4tn+1

α
4θCO
4tn

Nesse sentido é possível comparar diferentes estados termodinâmico oscilatórios. O alto valor de

gradiente da reta An vs tn+1 indica que o tempo de envenenamento, em média, é maior. Portanto,

o padrão temporal aperiódico supre uma conversão mais rápida de CO a CO2 em média.

A predizibilidade do próximo período é uma característica global do espaço de fase de uma

CaC como um todo, cf. �guras 2.13 e 2.14. Estas duas �guras apresentam a correlação An vs Tn+1

para todo o espaço de fase de acordo com os valores dos parâmetros de controle. O gradiente da

reta An vs tn+1 decresce com o aumento do �uxo anódico para as séries temporais de período-2

e aperiódicas, como visto na �gura 2.13. Por outro lado, o gradiente da reta An vs tn+1 cresce

com o aumento da corrente dentro das séries temporais ditas aperiódicas, como visto no detalhe da

�gura 2.14. Considerando ambos os aspectos, a série aperiódica possui uma mais e�ciente taxa de

conversão de CO com respeito ao aumento do �uxo e diminuição da corrente.

Do ponto de vista da cinética eletroquímica, �quanto menor a amplitude de um dado ciclo,

menor será o tempo antes do próximo pico�, é causada por uma não efetiva oxidação do CO

adsorvido durante o ciclo de pequena amplitude. Se o sistema é considerado não-espacial, há uma

consequência direta: o sistema requer menos tempo para alcançar o valor crítico de cobertura

de CO antes do próximo pico. Caso o sistema seja tratado como inomogêneo, a conclusão deve

tomar em consideração segmentos de área invés da área como um todo e inclui: algumas áreas

do eletrodo alcança uma cobertura crítica de CO e portanto o CO é oxidado localmente, muito

provavelmente oxidado por completo, enquanto outras regiões do eletrodo encontram-se ainda com

uma alta cobertura de CO porém com uma cobertura inferior que a de valor crítico o que por sua

vez preserva a cobertura de CO nessas regiões do eletrodo.
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Figura 2.12: Correlação randômica entre (a) An vs tn e (b) An+1 vs tn

Globalmente na �gura 2.13, o �uxo anódico afeta apenas o período-1 pelo fato de diminuir o

período (aumentando a frequência). Esta característica, é detalhada na �gura 2.15b. Considerando

todos os pontos coletados em uma series temporal, é possível realizar uma estatística em termos da

estatística de t-Stuart de forma a ser possível construir intervalos de con�ança como representado

pela barras na �gura 2.15. Por outro lado, o aumento da corrente regula fortemente o período

e de forma branda a amplitude da series de período-1. Essa equivalência entre o efeito do �uxo e

corrente sobre o período indica que, de forma geral, a cinética é acelerada por ambos os parâmetros.

Presumidamente, a diferença entre as pressões parciais do CO e da água no volume gasoso que entra

e sai do dispositivo diminui com o aumento do �uxo. Consequentemente, o anodo está sujeito à

alta pressão parcial média de CO conforme o �uxo aumenta. Como conclusão, o aumento do �uxo

injeta mais CO na superfície e o aumento da corrente drena uma densidade média de eléctrons

maior. Interessantemente, o extremo máximo do valor de corrente e �uxo em tais grá�cos é também

o valor extremo para a existência da período-1. Portanto, �gura 2.15 apresenta a forma pela qual

uma CaC regula amplitude e frequência do período-1 antes que qualquer transição para estados de

ordem maior ocorra.

A aplicação de valores de �uxo e corrente mais altos comparados com os valores extremo na

�gura 2.15 promove o surgimento do período-2 e aumentos ainda maiores é seguido de transição

para series aperiódicas. Em termos de todas as respostas esperadas para o diagrama de fase, na

�gura 2.13 é visto que para a classe de series temporais ditas período-2, quanto maior o �uxo

anódico mais reduzido é a diferença de amplitude entre a amplitudes do ciclo pequeno (S) e grande

(L). Além do mais, a reta de�nida entre os potos referentes a amplitude pequena e larga parece ter

coe�ciente angular menor quando o �uxo aumenta. Esta característica é também de caráter global

para essa classe de período-2; veja por comparação, as inserções na �gura 2.13. Novamente, ambas

corrente e �uxo parecem ter uma simetria com respeito ao espaço de fase. A mesma característica

é observada para o aumento da corrente, c.f. �gura 2.14.
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Figura 2.13: Impacto do �uxo anódico sobre a correlação An e tn+1. T = 30°C. Os pontos em azul são
séries aperiódicas, os em vermelho são periodo-2 e os em preto são periodo-1.

Figura 2.14: Impacto da densidade de corrente sobre a correlação An e tn+1. T = 30°C. Os pontos em azul
são séries aperiódicas e os em preto são periodo-1.
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(a) (b)

Figura 2.15: Efeito da (a) corrente aplicada e (b) �uxo anódico sobre o período e amplitude das oscilações
de período-1. T = 30°C.

Finalmente, o impacto da temperatura sobre a correlação An vs tn+1 das séries aperiódicas

é avaliada na �gura 2.16. É observado que em temperaturas maiores há um aumento do tempo

de envenenamento para um dado valor de sobrevoltagem (amplitude). Esta característica global,

que é particularmente evidente em valores elevados de corrente, está diretamente ligada a um

menos efetivo envenenamento do catalisador com o aumento da temperatura. Do ponto de vista de

aplicações para o comportamento complexo, temperatura elevada é mais favorável à uma melhor

tolerância ao CO enquanto baixas temperaturas é mais favorável á oxidação do CO, considerando o

propósito de construir �ltros para limpar o gás de reforma. Do ponto de vista mais fundamental, o

resultado da �gura 2.16 pode ser racionalizado em termos da dinâmica espaço temporal. Neste caso,

os pontos dos grá�co na �gura 2.16 devem ser interpretados como uma distribuição de osciladores

sobre a superfície do eletrodo. Cada oscilador representa uma posição na superfície do eletrodo que

é caracterizada por uma frequência e amplitude. A correlação logarítmica entre An e tn+1 pode

ser interpretada em termos das variações locais da oxidação do CO. Nessa linha de raciocínio, os

valores pequenos de An, corresponderiam a uma oxidação de CO em posições do eletrodo próximas

a entrada dos gases, onde a pressão parcial do CO é máxima. Como consequência da adsorção de

CO em posições na entrada dos gases, deve ocorrer uma diminuição da pressão parcial do CO nas

posições a jusante, o que levaria a um aumento da escala de tempo de adsorção de CO nas posições

a jusante. Isto pode ser melhor elucidado assim: nas posições a jusante ao longo do curso do �uxo
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anódico, a superfície é mais efetivamente envenenada causando uma efetiva depleção do pressão

parcial do CO que afetam a propriedade de adsorção/oxidação das posições posterior.

Figura 2.16: Correlação An vs Tn+1 para diferentes temperaturas à 20 sccm e corrente (a) 437 mA cm−1

e (b) 541 mA cm−1.

2.5.2 O problema da terceira variável: variável mecanística ou de sistema espa-

cialmente estendido?

A discussão sobre qual modelo ajusta-se melhor ao espaço de fase descrito aqui é antecipado com

o objetivo de clarear a sequência lógica dessa tese. É de conhecimento comum que para as interfaces

eletri�cadas, a cinética complexa pode ser plenamente descrita pelo mecanismo eletroquímico o qual,

em essência, de�ne a então chamada �rede química�. [77] Tendo em mãos o mecanismo proposto, a

a analise estequiométrica da rede química (SNA é o acrônimo do termo em inglês �Stoichiometric

Network Analysis�) deve ser feita para checar se a bifurcação de Hopf (HB) é permitida ou não.

Nessa direção, Zhang et al.[42]assumiram a geração de óxidos super�ciais a partir da adsorção

dissociativa da água como a fonte de espécies oxigenadas para o mecanismo Langmuir- Hinshelwood

para a oxidação de CO. Com isso, análise de bifurcação[42] acusou a presença da HB. Entretanto,

o mecanismo proposto não responde por comportamento complexo mais complicado como período-

2 ou caos como visto na �gura 2.17 onde se comparam os dados experimentais com simulações

empregando o modelo proposto por Zhang et al. [42]. Com relação à �gura, todos os parâmetros de

controle foram ajustados de forma igual aos da condição experimental, entretanto, as simulações

exibem apenas período-1. Na verdade, o modelo proposto por Zhang et al. têm, no mínimo, uma

variável não essencial: o �uxo anódico[51]. Além disso, este modelo é uma versão eletroquímica

do modelo catalítico de oxidação de CO [78] o qual considera a adsorção de oxigênio ao invés da

dissociação da água. Em ambos os casos, o CO adsorvido é a espécie envolvida no laço negativo
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da retroalimentação dos sítios livres enquanto a espécie oxigenada é a espécie envolvida no laço e

retroalimentação positivo.

Em essência, a oxidação do CO é descrita pelo modelo de dois graus de liberdade; entretanto,

pelo menos uma terceira variável é requerida de maneira a obter um modelo que possa responder

por comportamento caótico. Assim, o modelo eletroquímico para oscilações em CaC requer uma

revisão. A extensão do modelo envolve pelo menos uma variável adicional. Genericamente falando,

dois tipos de variáveis podem ser nomeados como terceira variável: variável espacialmente estendida

tanto quanto variável mecanística de�nido em termos de rede química. Esta última abordagem é

principalmente tratado no trabalho de Eiswirth o qual recomenda fortemente que em primeiro

momento, o sistema deva ser tratado como homogêneo e a terceira variável procurada dentro do

mecanismo antes de considerar qualquer variável espacial ao passo que a primeira abordagem foi

explorada em grande detalhe nos trabalhos de Christoph [79, 80, 81] e Krischer [82, 83]. Até agora,

o mecanismo oscilatório de uma CaC foi assumido ter cinética homogênea em toda a área do

eletrodo, ou em outras palavras, assume-se que não há variação do mecanismo cinética ao longo

das coordenadas espaciais. Portanto, a cinética inomogênea pode ser nomeada como o segundo

candidato à terceira variável e esse assunto será especulado no capitulo seguinte.

Inicialmente, quando a primeira oscilação de potencial de uma CaC experimental foi relatada

[41, 43] � a pesquisa sobre oscilação em CaC foi acelerada visando construir �ltros eletroquímicos

para puri�car gases de reforma. [84, 85, 86] Simultaneamente, estudos mais fundamentais descritos

no primeiro capítulo desta tese mostraram a dinâmica do espaço de fase para o catalisador de

Pt-Ru contada com período um, dois e caos; posteriormente, se reconheceu que uma parte desta

dinâmica descrita também aparece no catalisador de Pt-Pd [54] considerando-se como período um

e dois. Considerando-se o caso de espacialidade homogênea, o mecanismo cinético na superfície

do anodo é su�ciente para justi�car a dinâmica do período um; [43, 42] Entretanto, o padrão de

tempo descrito nesse capítulo requer, pelo menos, um terceiro grau de liberdade adicional a partir

do ponto de vista matemático. Por exemplo, um modo misto foi encontrado na simulação quando

se considerou a fase de transição na superfície de monocristais como terceira variável no mecanismo

durante a oxidação de CO [7, 23]. Uma outra possibilidade surge sempre que acoplamento espacial

(por difusão de espécies conduzindo a instabilidade) [87] é permitido, isto é, cada sítio eletroquímico

é tratado como um oscilador que tem dependência temporal com as coordenadas do sistema (para

uma pesquisa de nomenclatura no campo, ver referência [7]). Christoph e Eiswirth [81] postularam

uma estrutura geral para explicar a formação de padrão eletroquímico em um eletrodo plano único,

que recentemente foi aplicada por Hauschenbach e colaboradores [88, 89] ao dispositivo de célula a

combustível, e o modo misto foi capturado por simulação de maneira bem sucedida.
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Figura 2.17: Comparação entre dados experimentais e simulados empregando-se o modelo de oxidação de
CO fornecido por Datta em (a) baixo e (b) elevado valor de corrente.

2.5.3 Considerações sobre acoplamento espacial de oscilador eletroquímico em

células a combustível

Uma superfície eletri�cada, na escala de 10−2 m, pode ser tratada como um sistema estendido

cuja área in�nitesimal, na escala de 10−6 - 10−9 m, pode representar um oscilador. Deste modo,

idealizar a superfície como uma coleção de osciladores [90, 91] é razoável e, a priori, todos os

osciladores são idênticos com relação ao mecanismo oscilatório químico exceto por ser possível

haver uma variação espacial dos parâmetros críticos causando assim uma dinâmica local peculiar

a cada posição espacial. Dado que um oscilador em uma posição espacial especí�ca possa afetar

as propriedades oscilatórias (principalmente a frequência) de um outro oscilador em outra posição,

a principal intenção aqui é identi�car os prováveis acoplamentos entre os osciladores nos sistema

espacialmente estendido. No oscilador da presente CaC, o acoplamento por meio do campo elétrico

e os acoplamentos da fase gasosa são discutidos juntamente com uma outra possibilidade: a variação

espacial de uma propriedade física do sistema, a resistência da membrana de Na�on, que afeta as

dinâmicas químicas locais.

O tratamento teórico da formação de padrões [81, 83] no WE inclui um acoplamento entre

sítios eletroquímicos em diferentes posições espaciais por meio do campo elétrico. Partindo-se da

solução geral da equação de Laplace para o eletrólito eletroquímico, [92] as não homogeneidades do

potencial para um eletrodo simples são pensadas em termos do conceito de função de acoplamento

espacial. Entretanto, há diferenças no tratamento do acoplamento do campo elétrico no caso da

célula combustível: o contra eletrodo está próximo do eletrodo de trabalho e, portanto o acoplamento

entre os dois eletrodos não pode ser desprezado.

O acoplamento entre o anodo e o catodo é candidato a ter uma das força mais altas dentre os

possíveis acoplamentos elétricos, como será argumentado a seguir. A espessura da membrana regula

o gradiente de potencial entre o catodo e o anodo, sendo este gradiente constante em qualquer

lugar no caso de sistema espacialmente homogêneo (e desprezando o efeito de borda). Quando uma

variação local do potencial elétrico do eletrodo surge, qualquer que seja a sua origem, localmente
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o gradiente médio entre o catodo e o anodo muda. Entretanto, um �uxo desprezível de corrente

protônica para equalizar a não homogeneidades surge na direção paralela a superfície do eletrodo

uma vez que a espessura da membrana é quatro ordens de grandeza (no nosso experimento) menor

que o seu perímetro. Esta geometria permite um campo de potencial muito mais forte entre o

anodo e o catodo, quando comparado ao gradiente de potencial ao longo da superfície do eletrodo.

Consequentemente, deveríamos considerar que os sítios eletroquímicos ao longo do eletrodo têm

força de acoplamento elétrico zero com sítios que estão localizados a distâncias com comprimento

três vezes a espessura da membrana. Para esta geometria e para qualquer direção no plano do

eletrodo (anodo, por exemplo) quanto maior for o comprimento de separação entre duas posições

espaciais, mais fraca será a força de acoplamento. Isso é con�rmado pelos experimentos do próximo

capítulo que indicam ser a migração de prótons através do Na�on a etapa limitante da taxa no

regime oscilatório, isto é, o �uxo de corrente protônica na direção da espessura da membrana é a

maior corrente em valor absoluto. Nesse cenário, o campo elétrico não introduz acoplamento por

corrente protônica ao longo da superfície do anodo, como havia sido considerado anteriormente em

modelagem matemática[89].

A célula a combustível apresenta outras possibilidades de acoplamentos espaciais relacionadas a

uma inomogeneidade espacial de um parâmetro crítico, que estão ausentes em todos os tratamentos

teóricos[81, 83, 39, 93] e abordagens experimentais [38, 94, 95] para um eletrodo plano. A estrutura

do anodo adiciona um acoplamento entre sítios diferentes por meio da fase gasosa. Analogamente ao

caso em catálise, onde a oxidação complexa do do CO depende das pressões parciais do CO e do O2,

em eletrocatálise, depende igualmente da pressão parcial de CO e do equilibro químico da reação

de dissociação da água (origem das especies oxigenadas na superfície catalítica). No caso peculiar

do eletrodo de difusão gasoso de uma CaC o �uxo de gases ao logo da superfície desse eletrodo faz o

reservatório gasoso alterar as pressões parciais do fase gasosa entre as posições de entrada e saída do

�uxo. A adsorção e oxidação de CO no início do canal de �uxo permite a redução da pressão parcial

de CO (PCO) e aumento de CO2 (PCO2) no �nal do canal. A diminuição das pressões parciais do

combustível [49] e da água [50] ao longo do canal de �uxo canal em con�guração serpentina já foi

relatada para uma CaC. A variação da composição da fase gasosa, ao longo da serpentina do canal

traz alguma possibilidade para não homogeneidade espacial no potencial. Por exemplo, a PCO é

o parâmetro crítico para a bifurcação de Hopf, cuja mudança ao longo da coordenada espacial é

candidata a adicionar variação espacial do nível de corrente local requerido para o surgimento da

bifurcação.

A segunda possibilidade de não homogeneidade espacial surge da diminuição da pressão parcial

de água (PH2O) ao longo do canal que poderia dar origem a diferenças de condutividade protônica ao

longo da superfície do eletrodo, uma vez que a condutividade do Na�on tem forte dependência com

fatores tais como a captação e água.[96, 97, 98] Portanto, a variação espacial da condutividade do

Na�on é considerada como candidata mais provável a adicionar variações espaciais do acoplamento

entre anodo e catodo. Esta possibilidade será discutida novamente no capítulo adiante com o reforço

das evidências experimentais do referido capítulo e conectadas com as evidencias achadas por outros

grupos de pesquisa.
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2.5.4 Dinâmica não linear e reprodutibilidade

Finalmente, algumas observações sobre reprodutibilidade são feitas para fechar essa seção. Em

dinâmica não linear, reprodutibilidade experimental deve ser entendida como um comportamento

reprodutível em termos de dinâmica. Quer dizer, a sequência de transições p1 → p2 → caos com

respeito ao aumento da corrente e diminuição do �uxo devem estar presentes em todas as réplicas.

E de fato, isto ocorre muito embora que com um deslocamento dos valores dos parâmetros críticos

no diagrama de fase da �gura 2.5. Neste trabalho, o �uxo e a corrente são parâmetros críticos para

a bifurcação ao passo que outros parâmetros como a rugosidade e capacidade da dupla camada

elétrica são ditos não críticos pois até então não existe evidências experimentais de que a variação

destes parâmetros faça surgir uma bifurcação. Uma possível causa para o deslocamento dos valores

de parâmetros críticos na réplica experimental, pode ser atribuída ao não controle pleno de todos os

parâmetros relevantes para a dinâmica a citar o exemplo da rugosidade do eletrodo que faz mudar

a sua área eletroquímica; pode ocorrer que uma pequena variação da área eletroquímica entre uma

réplica e outra conduza aos deslocamentos dos parâmetros críticos.

A �gura 2.18 exempli�ca a dinâmica complexa em três réplicas, ou seja, empregando-se MEAs

preparadas em dias diferentes porém idênticas em protocolo de preparação, em execução dos ex-

perimentos e em tipos e quantidade de catalisadores. As três réplicas foram testadas e, de forma

geral, a mesma sequência dos padrões oscilatórios observados na �gura 2.3 foi também exibida por

todas as réplicas exceto por uma diferenciação do período e amplitude vista na �gura 2.18 quando

se comparam as réplicas A e C contra a réplica B. Na realidade, metade das réplicas (de um total de

seis) foram mostradas aqui, porque a outra metade era similar a primeira. Dois terços das réplicas

(e.g. A e C) mostram baixas frequências e larga amplitude enquanto o outro terço exibe frequências

alta e baixa amplitude. A observação geral é que nem frequências diferentes nem amplitudes dife-

rentes podem ser explicadas com base na resistência total da membrana polimérica nem explicadas

pelas diferenças na curva de polarização. Inclusive, levantou-se a suspeita da qualidade do lote da

membrana de Na�on utilizada, e nesse sentido a quarta, quinta e sexta réplicas empregaram Na�on

de um novo lote porém com o mesmo tratamento de puri�cação que o lote anterior. O resultado

apontou nenhuma correlação do tipo de oscilação (rápida e lenta) com a qualidade da membrana de

Na�on nem com a resistência da membrana a alta frequência. Assim, o aparecimento das oscilações

rápidas (período curto) deve estar conectado com efeitos que �quem mascarados pela efeito da e

curvas de polarização no todo. A falta de reprodutibilidade da microestrutura da camada catalítica

poderia conduzir a esse efeito, presumidamente, da resistência do Na�on contido dentro da camada

catalítica. Argumento este que tem a favor o fato que em todas as seis réplicas foram usadas tecido

de carbono (onde é depositado a camada catalítica) preparado em diferentes bateladas deposito do

PTFE e do carbono em pó) tanto quanto depósito da tinta (uma suspensão do catalisador em uma

solução alcoólica de Na�on) seguido do tratamento térmico feitos em diferentes bateladas.
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Figura 2.18: Comparação entre três réplicas experimentais todas sobre mesma condições experimentais e
valores de parâmetros de controle.

2.6 Resumo �nal

Reporta-se aqui um estudo sistemático da dinâmica oscilatória em uma CaC. Alterando o �uxo

anódico e a densidade de corrente ocorre as transições do período-1 ao período-2, e �nalmente ao

estado caótico. Esta sequência foi observada aumentando-se a densidade de corrente (à dado valor

�xo de �uxo) tanto quanto diminuindo-se o �uxo da mistura H2/CO (à dado valor �xo de corrente).

Este cenário foi descrito em termos de espaço de fase experimental. Os estados dinâmicos foram

caracterizados por diferentes representações (seção Poincaré e mapa de retorno) e particularmente

o grá�co de An vs Tn+1 mostra previsibilidade de curto alcance sobre as séries temporais caóti-

cas. Focando-se no último grá�co e compreendendo-o a partir do ponto de vista eletroquímico, a

sequência de transições é interpretada como uma forma mais e�caz de remover CO da superfície.

Focando-se na característica do espaço de fase, (FFT, atrator e inspeção visual das séries temporais)

a superfície topológica deve presumivelmente ter pelo menos três dimensões incorporadas e sugere

a rota quase periódica para o caos. No entanto, o coe�ciente de Lyapunov seria de grande utilidade

para provar esta suspeita de forma indubitável. O esforço para esclarecer a dimensão fractal (ou a

dimensão topológica) é extremamente útil , informando o número total de variáveis independentes,

o ponto crucial para discutir o mecanismo fundamental da dinâmica de uma CaC. Atualmente, a

dinâmica de célula a combustível é descrita pela adsorção e oxidação do CO, que está relacionado

em essência com o mecanismo, possuindo dois graus de liberdade. O número insu�ciente de variáveis
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independentes, explica a falta de acordo nos dados simulados e experimentais.

Parece que os resultados apresentados aqui são os primeiros a enfatizar o efeito complexo do

�uxo e corrente na dinâmica de uma CaC. Estes achados evidenciam a necessidade de reformular o

modelo sugerido anteriormente, de maneira a responder também pela dinâmica relatada aqui. De

forma geral, os achados desse capítulo estendem o conhecimento atual do comportamento complexo

em um dispositivo de célula a combustível, e ajudam a estabelecer as condições operacionais em que

instabilidades são observadas em tais sistemas. Além disso, o grá�co de An vs Tn+1 proporciona uma

maneira direta para inferir a e�ciência de oxidação de CO, a partir de uma única serie temporal, o

que transforma este grá�co em uma ferramenta útil para a engenharia do comportamento complexo

de um CaC.



Capítulo 3

Energia de ativação no estado oscilatório

e estacionário

3.1 Introdução

Uma Célula a Combustível de membrana de troca protônica envolve duas das reações eletroquí-

micas mais estudadas, a Reação de Oxidação do Hidrogênio (HOR) no anodo e a Reação de Redução

do Oxigênio (ORR) no catodo, por meio da condução protônica de Na�on, a membrana polimé-

rica (eletrólito). Há também o envolvimento dos elétrons �uindo do anodo para o catodo, mas este

processo não é limitante.

Eiswirth e colaboradores [7, 10] discutiram extensivamente que mesmo o número mais reduzido

de variáveis em um modelo poderia considerar a riqueza de padrões temporais. Partindo-se do

modelo essencial, o mecanismo da cinética complexa na superfície, o acoplamento espacial entre

os sítios do eletrodo deveriam ser considerados. Até o momento, não há nada além de especulação

sobre o acoplamento dentro da CaC. No capítulo anterior foi discutido os possíveis acoplamentos

espaciais (seção 2.5.3) para um eletrodo considerado como um sistema espacialmente estendido. Nós

pretendemos fornecer resultados experimentais a �m de indicar a direção correta para se construir,

em etapa futura, modelos para predizer a cinética espaço-tempo na CaC. Com este objetivo em

mente, as pesquisas experimentais em cinética de oscilações auto-sustentadas de potencial, assim

como no estado estacionário, foram realizadas em CaCs. Veremos que será possível discutir tanto

o mecanismo oscilatório (considerando apenas variáveis mecanísticas) quanto reforçar a discussão

sobre os acoplamentos espaciais.

É necessário esclarecer alguns jargões já introduzidos na discussão 2.5.2 e 2.5.3. Quando escrevo

aqui, �dinâmica complexa� ou �cinética complexa� re�ro-me estritamente a quebra de simetria tem-

poral e/ou espacial que encontra-se no trabalho de Ilya Prigoggine na obra da referência 99. Nesse

sentido, sabe-se que é possível aplicar a teoria de bifurcação de sistemas não lineares [100, 61, 60]

ao sistema eletroquímico. Recomenda-se a introdução do capítulo 1 da tese na referência 65 para

esclarecimentos sobre como o conhecimento sobre sistemas dinâmicos não lineares é aplicado à ele-

troquímica. De fato, eletroquímica é um campo de expressão dos sistemas dinâmicos afastados do

equilíbrio.

31
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3.2 Procedimentos experimentais

Todos os materiais e procedimentos para a preparação do MEA já foram mencionados no capítulo

2. A estrutura do catalisador consistiu-se de nanopartículas metálicas, com cerca de 3 nm [101],

ancoradas em partículas de carbono cujos diâmetros se encontravam entre 30 - 60 nm.

A �m de se produzir um estado estacionário estável, as curvas de polarização foram captura-

das com o seguinte procedimento: uma corrente ou voltagem constante (dependendo do modo de

controle) foi aplicada e as respectivas voltagens ou correntes foram lidas após cinco segundos; este

procedimento evita transientes. O MEA foi operado com 200 sccm �uxo contínuo de H2 (com, ou

sem, 108 ppm de CO como contaminante) e 50 sccm de água saturada com O2; ambos os gases

foram saturados em água à mesma temperatura estabelecida para a CaC. A temperatura e outros

parâmetros de controle foram mantidos constantes por uma hora antes de cada experimento. O

protocolo inclui medidas isotérmicas capturadas no resfriamento.

3.3 Resultados

O comportamento da curva de polarização mostrada pelo catalisador PtRu/C (anodo da CaC)

é diferente, alimentado com H2 puro ou contaminado com 108 ppm de CO dependendo do modo

de controle eletroquímico, ver Figura 3.1a. Pode-se ver o estado estacionário sob controle poten-

ciostático (P) e o início de um regime de oscilação no ramo do per�l de controle galvanostático

(G). Por outro lado, quando se opera a CaC no modo potenciostático (P), um estado estacionário

é mostrado para densidades de corrente tão altas quanto aquelas exploradas com H2 puro, embora

na presença de 108 ppm CO, uma queda de sobrevoltagem de 250 mV seja observada. Além disso,

quando o mesmo catalisador é operado no modo galvanostático, o ramo estável perde estabilidade

via bifurcação Hopf. Um aumento posterior de corrente, na direção do ponto de bifurcação levou

a operação da CaC a um regime oscilatório cujos pares experimentais corrente-potencial foram

excluídos deste grá�co para enfatizar que a dinâmica deveria ser caracterizada de maneira mais

adequada em termos dos respectivos espaços de fase experimental. Entretanto, o mesmo catalisador

alimentado com H2 puro mostra o mesmo per�l para ambos os casos de controle eletroquímico.

O regime oscilatório é observado no modo galvanostático (G) sempre que a corrente é levada à

densidade de corrente crítica, na qual a cinética da superfície experimenta uma bifurcação de Hopf.

Aparentemente, a corrente crítica aparece sempre após a polarização completa devido à adsorção

de CO ser estabelecida até a saturação para todas as temperaturas investigadas neste trabalho.

Esta tendência parece correlacionar o máximo registro de CO estabelecido pelo equilíbrio dinâmico

entre as taxas de adsorção de oxidação de CO com o início do regime oscilatório.
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(a) (b)

Figura 3.1: (a) Curvas de polarização sob controle Potenciostático (P) e Galvanostático (G) e (b) os
mesmos dados em representação logarítmica, mas em termos da sobrevoltagem da célula combustível (ηFC).
O ponto errático devido à extensão da CaC além do ponto de bifurcação (BP) foi omitido. Outras condições:
Pt/C e PtRu/C como catalisadores catódico e anódico (0.4 e 0.35 mg cm−2, respectivamente); 200 sccm de
água saturada de H2 com 108ppm de CO; 50 sccm de água saturada de O2; Tcell= 50 °C; Na�on® 115.

A �m de descrever a curva de polarização em termos da energia de ativação aparente (Ea),

escolheu-se investigar o estado estacionário soib modo potenciostático na presença de traços de

CO, e também o estado estacionário mostrado pelo anodo alimentado com H2 puro. Os valores de

Ea encontrados para a etapa limitante da taxa (rds é o acrônimo em inglês para �rate determining

step�) no regime estacionário foram os esperados para explicar o Ea mostrado no regime estacionário.

A estimativa de Ea para o regime oscilatório consistiu-se em se medir a séria de tempo de potencial

sob controle galvanostático e, em sequência, extrair a frequência. A dependência da frequência com

a temperatura é uma questão comum em sistema biológicos [102]. Entretanto, a dependência do

comportamento oscilatório de dispositivos de células combustíveis com a temperatura somente foi

investigada recentemente [43]. Este trabalho estuda sistematicamente a dependência do oscilador

de frequência com a temperatura usando o conhecimento adquirido do ponto de vista físico-químico

[103, 104].

A descrição cinética do estado estacionário da CaC em termos da energia de ativação aparente,

Figura 3.2, foi feita empregando-se as correlações de Arrhenius entre a corrente e o recíproco da

temperatura. Como a curva de polarização é um arranjo de pares corrente-potencial, nós represen-

tamos a energia de ativação para cada potencial CaC em termos da respectiva sobrevoltagem CaC.

Para os casos da CaC alimentada com e |O2||H2| e |O2||H2, 100 ppmCO|, a reação global na CaC

é levada em consideração

1

2
O2(g) +H2(g) → H2O(g) Eo = 1.23V (3.1)

A sobrevoltagem da célula combustível é introduzida aqui como
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ηFC = 1.23− EFC (3.2)

Onde ECC é a voltagem da célula combustível a um determinado nível de corrente elétrica. A

sobrevoltagem da célula combustível (ηFC) é responsável por todo tipo de perdas de sobrevolta-

gem. Este conceito de sobrevoltagem de célula combustível não é estritamente correto porque a

sobrevoltagem é de�nida para um processo de eletrodo único, ou seja, a racionalização de como o

potencial do eletrodo muda quando uma corrente passa por ele. A CaC é um dispositivo projetado

para promover a reação global (1) de uma maneira eletroquímica pela separação em duas meia

reações ocorrendo em cada um dos eletrodos separados pela membrana de Na�on®. Portanto, a

e�ciência da célula combustível (e dissipação de energia) não dependem unicamente de um processo

eletroquímico simples. Longe de ser um conceito novo, mas uma representação para enfatizar a

presença de mais de um processo eletroquímico simples e ainda mais, a presença de processos não

eletroquímicos adicionais, a ηFC permite uma descrição mais adequada de um dispositivo com uma

diversidade de domínios cinéticos (e também de dissipação).

A �m de identi�car os processos operantes que geram os valores especí�cos de Ea apresentados

na Figura 3.2, o diagrama Tafel foi empregado como uma base de comparação. Ele foi obtido

plotando-se os dados de potencial da Figura 3.1a em formato semilog, escolhendo-se representar

o potencial CaC em termos de sobrevoltagem. Na Figura 3.1b, é possível se identi�car regiões de

sobrepotencial CaC nos quais diferentes mecanismos estão operando.
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Figura 3.2: Energia de Ativação (Ea) no potencial de referência para gases anódicos de H2 com e sem
CO. Outras condições: faixa de temperatura 45 � 75 °C; 50 sccm de água saturada com O2; 200 Sccm de
água saturada com H2. As barras signi�cam o erro na estimativa do coe�ciente angular (da curva linear j
vs T−1) multiplicada pela constante dos gases (R).



3.3 RESULTADOS 35

Uma célula alimentada com gases puros fornece um Ea entre 30 e 15 kJ mol−1 para ηFC menor

que 0.4 V e valores de 15 � 10 kJ mol−1 para ηFC maiores (ver Figura 3.2). Aqueles dois domínios

de Ea coincidem com domínios de comportamento ln(I) vs E para |O2||H2| , Figura 3.1b; essa

�gura mostra um domínio linear até ηFC ~ 0.4 V enquanto que, para ηFC > 0.4 V, ela mostra

um domínio principalmente controlado pela resistência da membrana. Esta correlação indica que

a etapa limitante da taxa dita o per�l I vs V por uma faixa de ηFC que pode ser detectada pelos

valores de Ea. A conjuntura para o anodo alimentado com traços de CO é bem diferente, mas

a energia de ativação aparente também produz domínios de Ea característicos que são, de novo,

correlacionados aos domínios de sobrepotencial da curva I vs E. A CaC alimentada com H2 com

traços de CO mostrou dois domínios de Ea característicos, 50 - 60 kJ mol−1 para 0.4 < ηFC < 0.6

V e Ea próximo de 10 kJ mol−1 para ηFC > 0.8 V.

A �m de investigar experimentalmente a dependência da frequência com a temperatura, foi ado-

tada a estratégia de evitar diferentes estados dinâmicos pela aplicação de valores altos e constantes

tanto de corrente quanto de �uxo anódico de reagentes no anodo, e assim, manter o sistema em um

estado dinâmico de período um. Aquelas condições con�nam a corrente aos valores mais baixos e

uma série temporal de potenciais típicos é mostrada na Figura 3.3. De maneira global, o período

decresce até 75 °C, e um aumento posterior de temperatura faz a oscilação desaparecer, o que está

de acordo com as observações de Zhang e Datta[42] para condições de operação similares.
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Figura 3.3: Série de tempo de Potencial para a célula combustível operando com 200 sccm de H2-100 ppm
CO, corrente constante (a) j= 325 mA cm−2 e (b) j= 325 mA cm−2 a temperaturas de 36, 50, 56 e 65 °C.



36 ENERGIA DE ATIVAÇÃO NO ESTADO OSCILATÓRIO E ESTACIONÁRIO 3.4

A dependência da frequência de oscilação com a temperatura é mostrada na Figura 3.4. É in-

teressante observar que a dependência mostrada pela frequência com a temperatura poderia ser

aproximada à dependência de duas regiões de Arrhenius para baixa e alta temperatura. Este com-

portamento é mais claro para correntes intermediárias, por exemplo 1.5 A. Considerando-se essas

duas regiões, o Ea aparente para cada região de corrente é apresentado na Tabela. A Ea calculada

para diferentes níveis de corrente a baixa temperatura foi 12 � 25 kJ mol−1; isso nos permite inferir

sobre o processo que regula o comportamento oscilatório de Arrhenius, como discutido a seguir.

Além disso, antes que o regime oscilatório desapareça devido ao aumento da temperatura, Ea muda

para 70 kJ mol−1 para temperaturas altas, que é um valor mais alto que Ea para a etapa limitada

pela taxa durante a polarização do anodo devido à adsorção de CO no estado estacionário.

3.4 Discussão

3.4.1 Energia de ativação no estado estacionário

Uma investigação sistemática sobre a energia de ativação em CaC operando em estado esta-

cionário foi realizada a �m de esclarecer o comportamento de Arrhenius produzido pela cinética

oscilatória. Assim, esta seção discute o processo que dita os per�s de E vs. j e relaciona-os com os

respectivos valores de energia de ativação. As energias de ativação disponíveis na literatura para

as reações elementares de células combustíveis mais importantes, assim como para condução de

membrana protônica estão compiladas na Tabela 2.

À primeira vista, a curva de polarização parece ser ditada por um processo com uma grande

queda de potencial, porém, na realidade, isso pode ser uma armadilha lógica. O processo que tem a

menor taxa, conhecido como etapa limitante da taxa (rds), restringe o �uxo de todos os processos

em série e tem seu per�l E vs. j dado na curva de polarização. Como resultado, há em todo o per�l

E vs. j domínios que poderiam ser domínios cinéticos de controle eletroquímico assim como controle

de transporte de massa.

O primeiro domínio em ambos os sistemas, isto é, |O2||H2| e |O2||H2| ,100 ppm CO, é uma

restrição devido à cinética lenta da reação de redução de oxigênio (ORR) para as densidades de

correntes menores na curva de polarização, que é enfatizado na Figura 3.1b, como uma região linear

para sobrepotenciais de CaC não maiores que 0.4 V.

Sabe-se que mesmo para densidades de corrente baixas, a ORR mostra uma sobrevoltagem

próxima de 300 mV. Ajustando o modelo proposto por Ticianelli e colaboradores [105] aos resultados

experimentais até 350 mV, tem-se que a cinética de transferência de carga com um coe�ciente de

Tafel igual a 65 mV dec−1 o que está de acordo com o valor esperado para a transferência do

primeiro elétron da ORR. Assim, a estimativa de Ea para ηFC inferiores que 350 mV deveria levar

a uma Ea relacionada à transferência do primeiro elétron da ORR. A Ea estimada, como visto na

Figura 3.2, é 28 kJ mol−1 para 300 mV e decresce gradualmente até um valor 18 kJ mol−1 para

400 mV.

As Ea que foram encontradas na literatura para ORR em superfícies de Pt mono e policristalina

variam entre 10 e 96 kJ mol−1. Apesar desta divergência, há concordância entre os resultados deste

trabalho e aqueles relatados para a mesma reação investigada em um CaC operacional. [106, 107]



3.4 DISCUSSÃO 37

Gasteiger e colaboradores [107] observaram 25 kJ mol−1 para 310 mV, o que está próximo do nosso

resultado de 28 kJ mol−1 para 300 mV. Além disso, a tendência experimental de que elevandp-se

os sobrepotenciais a Ea diminui foi relatada por Gasteiger e colaboradores.

Levando a sobrevoltagem além para o domínio de RRO, faz com que a CaC entre no segundo

domínio cinético, que tem características discerníveis, dependendo se há ou não traços de CO no

hidrogênio de alimentação.

Figura 3.4: Efeito da temperatura sobre a frequência oscilatória da CaC operando em modo galvanostático.
Frequência calculada para as séries de tempo mostradas na Figura 3.3.

O segundo domínio encontrado no sistema |O2||H2| corresponde ao domínio da condução da

membrana protônica, em potenciais da célula combustível (EFC) menores que 0.7 V, ver Figura

3.1a, ou em outras palavras, sobrepotenciais de CaC maiores que 0.4 V, ver Figura 3.1b. Quando

este domínio de sobrevoltagem é analisado na Figure 3.2, o valor estimado de Ea �ca entre 15 � 10

kJ mol−1, que, considerando-se todos os valores de Ea tomados na literatura (ver Tabela 2) para

a condutividade em Na�on®, parece concordar com valores de Ea exibidos para o caso particular

de Na�on® com teor de água (λH2O) máximo, i.e. λH2O = 14. Ademais, a Ea estimada neste

trabalho está de acordo com os valores de Ea estimados na literatura [108, 109] para a resistência

da membrana medida em uma célula combustível operacional empregando água saturada com gases,

similar ao dispositivo utilizado neste trabalho.

Halseid et al. [96] enfatizaram que Ea para a condutividade em Na�on® é uma função do

teor de água na membrana e, assim, eles provaram que sempre que este fato é levado em conta,

a dispersão de valores de Ea (ver Tabela 2) mostra boa concordância. Considerando a correlação

entre o teor de água na membrana e a atividade da água na fase vapor [110, 111] chegamos em
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λH2O = 14 para vapor de água saturado (o teor máximo de água) eλH2O < 14 para pressão

parcial de água inferiores. Considerando-se isso e o fato de que nossos experimentos utilizaram água

saturada com gases, nós deduzimos que nos nossos experimentos, nós deveríamos considerar Ea

para λH2O = 14. Isso também reforça nossa hipótese de que o valor Ea encontrado aqui deve estar

relacionado à condução protônica para máxima hidratação do Na�on®. Concluindo, ao longo dos

sobrepotenciais da CaC induzidos pela resistividade da membrana, a condutividade da membrana

é o gargalo. Ou seja, as taxas intrínsecas de ambas ORR e HOR (reação de oxidação do hidrogênio)

são mais rápidas que a condução na membrana, portanto, a corrente total da CaC é restringida

pela baixa capacidade da membrana em sustentar um alto �uxo de prótons que leve o valor de Ea

a estar em acordo com a energia de ativação para transporte de prótons no Na�on® com máxima

hidratação.

O que se observa a partir desta análise é que o acoplamento entre a ORR e a HOR está

sendo intermediado pelo �uxo constante de prótons controlado pela condutividade da membrana.

A membrana regula o �uxo constante de prótons extraídos do anodo e levados ao catodo. Em

outras palavras, a membrana conduz o regime estacionário sorvedouro e fonte de prótons em ambas

as reações eletroquímicas.

O terceiro e quarto domínios estão presentes para o caso de |O2||H2, 100 ppmCO| nos intervalos
de sobrepotencial 0.4 V < ηFC < 0.7 e para ηFC > 0.7 V, respectivamente, ver Figura 3.1b. A

primeira tentativa de se compreender as rds do processo anódico quando o anodo é alimentado com

H2/CO é feita pela análise do per�l de sobrevoltagem anódica (ηa) contra a corrente. Este grá�co

é feito após se considerar que para ηFC > 0.4 V toda a polarização é devida à presença de CO; e

ηa é calculada como a diferença entre os potenciais para os casos de hidrogênio puro e impuro para

o mesmo nível de corrente (j)

ηa = EFC (|PtRu |H2 |)− EFC (|PtRu |H2, 100ppmCO|) (3.3)

Fazendo-se o mesmo para os dados da Figura 3.1a, o diagrama de Tafel para a reação anó-

dica é mostrado na Figura 3.5. A curva de polarização típica mostra a existência de três regiões

características[112]. A primeira região, abaixo de 20 mV, tem um per�l ditado pela cinética rápida

da HOR, mais exatamente, a etapa de Volmer[113]; a segunda região, que compreende uma ampla

faixa da sobrevoltagem total, isto é, 20 mV > ηa > 250 mV e �nalmente a terceira região, acima de

ηa > 250 mV.

Corrente Nominal Corrente normalizada Ea1kj mol
−1 Ea2kj mol

−1

2,5 A (540 mA/cm−2) 12,33 ± 1,2 71,60
1,5 A (325 mA/cm−2) 14,25 ± 5,8 71,44 ± 4,1
1 A (210 mA/cm−2) 26,81 ± 0,7 -

Tabela 3.1: Energias de ativação para regime oscilatório
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Superfície/material Técnica / mMétodo Eletrólito Ea, kJ mol-1 Ref.

Hydrogen Oxidation Reaction (HOR)

Pt(111) Adsortion of Hupd 0.05 M, H2SO4
40@j = 0
12.5@j = 0.66

[114]

Pt(111) Adsortion of Hupd
42@j = 0
24@j = 0.66

[115]

Pt/C RDE 0.1 M H2ClO4 43 [116]

PtRu/C PEMFC (H2/air) N112 34.6 [117]

Oxygen Reduction Reaction (ORR)

Pt(110), Pt(100) e Pt(111) RDE 0.05M,H2SO4 42@η = 0 [118]

Pt-poly RDE H2SO4, pH = 1
30− 25@0.8V
22.7@η = 0

[119]

Pt-Na�on (microelectrode) Special approach PO2
= 5atm

28@E < 0.75V
Or η > 0.45

[120]

Pt/C RRDE
0.5M H2SO4

0.5M HClO4

26@η = 0.35V
28@η = 0.35V

[121]

Pt/C RRDE 1M CF3SO3H
19.12@E < 0.70V
27.84@E < 0.85V

[122]

Pt/C, Na�on-Pt(bulk) channel �ow 0.1M HClO4 38@η = 0.485 [123]

Pt/C PEMFC N
67@η = 0
38@η = 0.3V
33@η = 0.35V

[106]

Pt/C PEMFC (H2/air) N117
25@η = 0.31V
34@η = 0.23V

[107]

Pt-Na�on (microelectrode)
DHE ∗ ∗/
Nafion/Ptdisk

N117
54.7@E > 0.80V
58.2@E < 0.80V

[124]

Pt/C
MEAPt/C−
NTPA− PtRu− C

NTPA(Nafion− Teflon
phosphotungsticacid)

49@100RH,λH2O =
49@50RH,λH2O =
95, 7@η = 0

[125, 126]

Adsorption/Desorption of CO

RuPt/C QMS Interface solid/gas 33, 2 [127]

Pt/C (desorption) CO/SV N112 28 [97]

Pt/C QMS Interface solid/gas 97, 4 [127]

Pt - monocristal Interface solid/gas
138@j = 0.7
46@j = 0

[128]

Oxidative desorption of COad

Pt-Poly TDP 0.05M, H2SO4
101@j = 0.95
110@j = 0.75

[129]

Pt-(111) RDE 0.1M, NaOH
36@0.3V
34@0.6V

[115]

Pt-(111) CO/SV 0.1M, H2SO4 132 [130]

Pt-(111) / Pt-(100) CO/SV 0.1M, HClO4
111, 5
122, 5

[131]

Protonic conduction of Na�on

N117 IS 9, 6 [132]

N117 HFR 13, 5 [133]

N115 modeling 14 [110]

N117 HFR
14@λH2O = 13∗
9@λH2O = 20∗ [96]

N117 HFR
29@λH2O = 4∗
13@λH2O = 15∗ [130]

N212/ N112 operational MEA - estimated from literature 7.19/11.11 [108]

N117/ N115 operational MEA - estimated from literature
14.00@0mAcm−2

10.85@380mAcm−2 [109]

RDE−Rotatory Disck electrode
RRDE−Rotating ring disk electrode
HFR−HighFrequency Resistance
QMS�Quadrupolemass spectroscopy

∗membranewater content

IS−Impedance spectroscopy
TPD�Temperature ProgrammedDesorption

CO/SV �CO stripping voltametry

N�nafionmembrane in the thickness: 117,115 and 112

∗∗DHE−dynamic hydrogen electrode

Tabela 3.2: Energias de ativação para etapas elementares diferentes encontradas em uma montagem MEA
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Considerando-se o grande aumento de polarização na faixa 0.4 V < ηFC < 0.7 V (20 mV >

ηa > 250 mV), o ajuste da equação de Butler-Volmer parece ser impossível de ser realizado para

este domínio uma vez que o alto coe�ciente de Tafel, isto é b → ∞, representa a independência do

potencial com a densidade de corrente, ou em outras palavras, o controle cinético é devido a um

processo não-eletroquímico. Racionaliza-se que o processo cinético da superfície ocorre da seguinte

maneira: há uma cobertura de CO estabelecido pelo equilíbrio da adsorção, dessorção e oxidação

de CO, e a HOR ocorre nas lacunas do tapete de CO. Ambos são processos paralelos mas a HOR

é a corrente principal e então, a rds deveria ser acoplada em série com a HOR. Schmidt et al.[134]

sugerem que o número de vacâncias na cobertura de CO tem o processo de adsorção/desorção

de CO como sendo a rds para essa região de alto coe�ciente de Tafel. Esta idéia considera que o

principal efeito contaminante é a exclusão de sítios para os reagentes. Prosseguindo com esta idéia,

em pesquisas anteriores com uma CaC semelhante à deste trabalho, Camara et al. [112] e Lee et al.

[113] levantaram a hipótese de que a etapa Tafel é a rds e então os autores sugeriram a presença de

uma corrente limite controlada pela taxa de adsorção de H2.

Figura 3.5: Curva de polarização anódica. Pt/C e PtRu/C como catalisadores catódico e anódico (0.4 e
0.35 mg cm−2, respectivamente); 200 sccm de água saturada com H2 com 108 ppm de CO; 50 sccm de água
saturada com O2; Tcell= 50 °C; Na�on® 115.

Mais detalhes sobre a cinética da HOR na presença de CO na ampla faixa de sobrevoltagem

do anodo emergem da poderosa técnica da impedância. Empregando-se uma célula combustível

semelhante à utilizada neste trabalho, o estudo da HOR na presença de CO pela técnica EIS iden-

ti�cou três tempos de relaxação atribuídos aos seguintes processos:[135, 136] transferência de carga

da HOR, adsorção de H2 seguido pela difusão do adsorbato na superfície e a etapa de hidratação
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do próton. Observa-se um grande aumento da resistência pelo arco atribuído a transferência de

carga da HOR. [135, 136, 137] Este resultado experimental considera o principal impacto de CO

como sendo a desaceleração da transferência de carga para a HOR devido ao �efeito de interação�.

Alega-se que a condição da superfície para a HOR muda devido à adsorção de CO por tornar a

superfície mais polarizada, como a�rmado por Kjelstrup & Meland após descobrirem que o tempo

de relaxação para a HOR é o único a aumentar drasticamente na presença de CO[136]. Tal cenário

poderia ocorrer pela polarização de CO na superfície. Este fato poderia ser apoiado pelas pesqui-

sas sobre cinética na presença de diferentes contaminantes,[111] nas quais Stonehart & Kohlmayr

observaram um forte decréscimo da constante cinética para a HOR sempre que a cobertura de

CO aumenta enquanto a mesma constante permanece independente da cobertura de arsênico (uma

outra espécie contaminante). Os parâmetros cinéticos não dependem da geometria, isto é, da área

geométrica/eletroquímica, e portanto não devem depender da cobertura de CO, cujo efeito conta-

minante foi considerado até agora como sendo um efeito de exclusão de sítios. Como o depósito de

arsênico cria uma camada metálica e CO cria um dipolo aderido à superfície, o efeito deste último

sobre a HOR é atribuído a um efeito de interação mais que à exclusão de sítio.

De acordo com a idéia acima, a Ea de 50 - 60 kJ mol−1 deve corresponder à adsorção de

hidrogênio da fase gasosa na superfície contaminada. A energia de ativação para a adsorção de H2

próxima de 40 kJ mol−1, sobre monocristais de Pt está de acordo com o caso de nanocatalisador de

Pt (ver Tabela 2). O efeito de liga na Pt provavelmente não altera a interação entre o íon hidrogênio

e a superfície uma vez que os valores de Ea para ambos, Pt pura ou ligada não são muito diferentes.

Com relação à presença de CO, nós acreditamos que Ea dependerá da interação entre Hads e COads
que poderia promover um efeito similar ao que é observado experimentalmente sobre a Pt(111) na

qual a Ea para adsorção dependente da cobertura de hidrogênio. Como Hads e COads têm interação

repulsiva[138] o valor de Ea para adsorção de H2 encontrado aqui, cerca de 50 - 60 kJ mol−1,

não poderia explicar este valor mais alto quando comparado com a Ea para adsorção de H2 em

superfície de PtRu/C livre de CO (Tabela 2).

Analisando-se a região ηFC > 0.7 V (ou > 250 mV) na Figura 3.5, obteve-se um coe�ciente

de Tafel b=110 mV dec−1 que é semelhante aos achados experimentalmente, considerados para o

mecanismo de LH.[134] Tal coincidência não esclarece as rds impostas sobre a corrente principal,

que ainda é devida à HOR. Mais provavelmente, esta coincidência aponta na direção da cinética

de vacâncias controladas pela oxidação de CO, como já descrito por outros.[134] Nessa faixa, ao

invés de ser constante, o valor estimado de Ea decresce progressivamente até 10 kJ mol−1 , o

valor característico da condutividade da membrana. Finalmente, os valores de Ea para a adsorção,

dessorção e oxidação de CO são mostrados na Tabela 2 a �m de con�rmar a falta de concordância

entre eles com o valor de Ea estimado neste trabalho para a faixa de sobrevoltagem considerada.

Acredita-se que o sistema retorne ao controle cinético da membrana para valores altos de corrente.

3.4.2 Energia de ativação no estado oscilatório

O estado oscilatório não tem uma etapa única elementar como etapa limitante de taxa, mas,

na verdade, possui uma regulação da sua frequência ditada pelas escalas de tempo dos laços de

retroalimentação essenciais para o mecanismo. Ruo� [103] discutiu a independência da frequên-

cia com a temperatura observada na reação Belousov-Zhabotinsky (BZ)[139] baseado no efeito de
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Equilíbrio Antagônico entre o laços de retroalimentação positivos e negativos o que poderia gerar

comportamentos anômalos tais como anti-Arrhenius e compensação de temperatura. Isso signi�ca,

essencialmente, que um período oscilatório cresce sempre que a taxa cinética dos laços de retroali-

mentação positivo cresce. Por outro lado, o período decresce sempre que a taxa cinética dos laços de

retroalimentação negativo cresce. Assim, a dependência do período com a temperatura irá responder

por um Balanço Antagônico. Posteriormente, Ruo� e colaboradores compilaram sistematicamente

resultados sobre Balanço Antagônico em uma base cinética matemática [140] que pode ser escrita

∂lnω

∂T
=

1

RT 2

 n+∑
CiEi −

n−∑
CiEi

 (3.4)

onde w representa a frequência de oscilação, T a temperatura, R a constante dos gases, Ei a

energia de ativação da etapa elementar i; �n� representa uma etapa elementar considerada como

pertencendo ao laço de retroalimentação positivo (n+) e negativo (n−). A �m de simpli�car as aná-

lises subsequentes, todos os parâmetros não termodinâmicos foram reescritos como uma constante

Ci [140]

Ci = ki

∣∣∣∣( ∂lnω∂lnki

)
T

∣∣∣∣ (3.5)

O sinal de Ci depende da derivada ∂lnω/∂lnki [141]. A constante Ci tem sinal negativo quando

a etapa elementar i pertence ao laço negativo porque um aumento da constante da taxa da etapa

i produz um decréscimo de período. O mesmo raciocínio vale para a retroalimentação positiva pois

ela produz comportamento oposto e por isso, o sinal positivo à frente da soma positiva. Portanto, na

Equação 3.5, a constante Ci é analisada em termos do valor em módulo pois o sinal da constante já

foi levado em conta nessa expressão 3.4. O valor absoluto de Ci é um ponto chave para a compreensão

da Ea no regime oscilatório pois informa a contribuição de cada etapa elementar (pertencente a

variáveis essenciais do oscilador cinético) na energia de ativação oscilatória.

Notadamente, somente dependência de Arrhenius foi observada na superfície contaminada por

CO, como visto neste trabalho, isto é, a compensação da temperatura estava ausente. Tal fenô-

meno incomum acontece sempre que as escalas de tempo de laços de retroalimentação positivos ou

negativos têm a mesma ordem de grandeza. Esse requisito parece satisfeito para a maior parte das

séries temporais de potencial experimentalmente observadas durante a eletro-oxidação complexa de

moléculas pequenas, tais como etileno glicol [142] e ácido fórmico [143] em superfícies policristali-

nas. Por outro lado, a eletro-oxidação de metanol [144] e também a eletro-oxidação de hidrogênio

na presença de CO, vista neste trabalho, produziu comportamento de Arrhenius genuíno. A etapa

lenta de adsorção de CO na superfície do catalisador (escala de tempo da retroalimentação positiva)

é muito diferente, quando comparada à escala rápida do mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, e

portanto, se deveria esperar dependência de Arrhenius. Em termos de linguagem matemática, isso

signi�ca que existe um coe�ciente Ci que tem valor numérico maior[104] e assim, o comportamento

de Arrhenius aparece mostrando Ea moderadamente diferente do Ea característico para tal etapa

elementar. Concordando com este raciocínio, o valor de Ea oscilatório de 70 kJ mol−1, produzida

a altas temperaturas, é relativamente próximo àqueles encontrados no estado estacionário, ou seja,

50-60 kJ mol−1 para a adsorção de H2 em uma superfície contaminada com CO.

Além disso, os resultados deste trabalho esclarecem os resultados de Kadyk et al.[58]. Os autores
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encontraram frequência oscilatória de 40 kJmol−1. Este valor é interpretado como sendo relacionado

à adsorção de hidrogênio sobre a superfície de platina. De fato, este valor está de acordo com os

apresentados na Tabela 1.

Interessantemente, nossos valores experimentais de Ea próximo de 10-15 kJ mol−1, a baixas

temperaturas, revelam a situação real relacionada ao acoplamento do mecanismo oscilatório do

anodo e outros processos em série dentro da CaC.

A condução protônica da membrana, como observado no estado estacionário da CaC, tem va-

lores característicos de Ea próximos de 10-15 kJ mol−1 que são semelhantes àqueles encontrados

para o regime oscilatório a baixas temperaturas. Este valor inesperado de Ea para baixas tempera-

turas induz à ideia que o processo de transporte protônico do Na�on® deveria estar acoplado ao

mecanismo oscilatório essencial da HOR em presença de CO. De fato, isso indica que o mecanismo

oscilatório anódico deveria estar acoplado ao �uxo de prótons na membrana. Embora a adsorção de

CO, e sua remoção subsequente pelo mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, aconteçam paralela-

mente à eletro-oxidação do hidrogênio, esta última é a principal portadora de corrente sustentando

a corrente anódica. Isso também sugere que o mecanismo da HOR está relacionado à rds oscilatória.

Como a eletro-oxidação do hidrogênio tem uma das mais rápidas cinética de transferência de carga,

o período é principalmente determinado pela adsorção do hidrogênio nos vazios do tapete de CO

para os resultados obtidos por Kadyk [58] assim como é principalmente determinado pela lenta

remoção de prótons da interface catalisador/membrana � sendo a taxa estabelecida pela condução

de prótons da membrana � para os resultados deste trabalho. Deve ser mencionado que esta dis-

cussão vale para oscilações de período-1. Nós estenderíamos a análise para período-2 se a faixa de

parâmetros fosse acessível para diferentes temperaturas.

3.4.3 Instabilidades em dois outros modos de controle: controle potenciostático

e resistência externa

Há três modelos de uma célula a combustível operar. Controlar-se a corrente externa é uma

maneira que já foi explorada ao longo dessa tese sobre oscilações galvanostáticas. As outras duas

maneiras incluem o controle potencial e a resistência externa.

Como visto na Figura 3.1, apenas um estado estacionário simples aparece sob modo de controle

potenciostático. Apesar de nenhuma evidência experimental, a oscilação potenciostática não deve

ser considerada improvável de aparecer em uma célula combustível. A instabilidade cinética em

regime potenciostatico requer alta resistência acoplada com a interface cinética, como estabelecido

por Koper[145]. A queda ôhmica devida à resistência da membrana é o ponto chave para se de�nir o

início do ponto de bifurcação para as oscilação potenciostática. Presume-se que uma alta resistência

do Na�on® por mudança de parâmetro geométrico (com aumento da espessura da membrana) ou

pela diminuição da condutividade intrínseca possa levar a alguma instabilidade cinética no modo

potenciostático. Até hoje, todas as considerações assumiam condutividade eletrolítica constante,

assim como ocorreu para as instabilidades cinéticas na meia célula de eletrólito líquido. Entretanto,

uma resistência espacialmente homogênea não parece ser o caso para o eletrólito sólido. A conduti-

vidade do Na�on® na célula combustível tem uma dependência com uma variedade de parâmetros,

tais como espessura, pressão parcial de água, e tempo de envelhecimento. Uma variação espacial da
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pressão parcial da água poderia ser a primeira fonte de não homogeneidade espacial da condutivi-

dade, de forma que a análise de instabilidade da cinética deveria ser feita localmente, usando-se o

valor local da resistência da membrana.

O outro modo de operação da célula a combustível é feito pelo ajuste de uma resistência externa

conectada aos terminais da célula. Neste modo, tanto o potencial quanto a corrente se ajustam

livremente. Neste modo de controle, foi observada oscilação simultânea de corrente e de potencial

na misturaH2/CO como relatado primeiramente por Vayenas et al. [44, 146]. Um exemplo obtido em

nosso laboratório é mostrado na Figura 3.6 cujas séries temporais parecem ser MMO e a frequência,

próxima de 1Hz, que é muito mais rápida do que no caso galvanostático, onde as menores frequências

observadas são 10 mHz e onde as séries temporais são do tipo de relaxação. O modo de operação

por resistência externa para controle de célula combustível não tem qualquer analogia com o caso

da meia célula.

Figura 3.6: Dinâmica de corrente e potencial sob resistência externa maior acoplada aos terminais da
célula combustível. Outros: Pt/C e PtRu/C como catalisador catódico e anódico; 50 sccm de �uxo anódico
(H2 com 108 ppm de CO) e �uxo catódico (O2); Tcell= 50 °C; Na�on® 115.

3.4.4 Outros fenômenos não lineares em CaC: comentários

Finalmente, sabe-se que a oscilação é uma espécie de comportamento complexo dentre todas as

qualidades de instabilidade eletroquímica, mas as células combustíveis mostram outros eventos não-

lineares, (ver referência [147]) cujas cinéticas não necessariamente passam por alguma bifurcação.

Dentre eles, o mais frequentemente investigado é a multiplicidade na curva de polarização. Trata-se

de uma curva e polarização E vs I em formato de vírgula (uma parábola deitada) onde exitem

dois níveis de potencial para o mesmo nível de corrente. Dois grupos de pesquisadores chegaram

de forma independente a conclusões complementares. Katsaounis et al.[44, 45, 40] consideraram a

variação não-linear da resistência total da célula combustível como sendo resultado da condutivi-
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dade intrínseca não-linear da membrana com o potencial da célula combustível sob baixa pressão

parcial de hidrogênio (PH2). Além disso, os autores propuseram um mecanismo de condução de

próton baseado nos dois processos fundamentais: [148] tunelamento de prótons na superfície dos

nanoporos (área compacta da cadeia polimérica) e a migração para a fase aquosa dos microporos

(áreas inchadas da cadeia polimérica). Simultaneamente, Schneider et al. [47, 149] desvendaram o

aspecto espacial relacionado à curva em formato de vírgula empregando espectroscopia de impedân-

cia resolvida localmente. Os autores identi�caram uma NDR localizado no �nal do campo de �uxo

de gás [47], assim como na região entre as trilhas da placa de gra�te [149]. Observou-se que local-

mente uma curva em formato de vírgula e um NDR local, ambos foram explicados como sendo uma

consequência direta de não homogeneidades no canal: mudanças nas concentrações de combustível

ou de água. Além disso, os autores argumentam que a corrente local no �nal do canal é menor que

a corrente galvanostática total[150] o que nós acreditamos ser uma explicação perfeita para o NDR

local. Embora Schneider et al. não discutam os resultados de Katsaounis et al., a autora dessa tese

acredita que a consideração dos dois trabalhos corrobore a seguinte conclusão: o comportamento

macroscópico não-linear da resistência total da célula combustível é uma consequência severa do

NDR local em algum lugar no curso do campo do �uxo de gás causada pela baixa atividade ele-

trocinética. O argumento em favor da dependência da condutividade do Na�on® com a atividade

eletrocinética jaz no fato que a densidade de portadores de carga (prótons, neste caso) é regulada

pela HOR. Como conclusão, o formato em vírgula local deveria ser uma consequência direta da de-

pendência da condutividade do Na�on® com a diminuição local da pressão parcial de água (PH2O)

por meio da captação de água, assim como com a diminuição do combustível oxidante por meio da

geração do portador eletrocinético. Isso reforça a idéia da existência de uma não homogeneidade

espacial da condutividade do Na�on®, que foi explorada acima.

3.4.5 Resumo �nal

A curva de polarização de uma PEMFC foi descrita com sucesso em termos das energias de

ativação relacionadas com a etapa limitante da taxa (rds). A curva de polarização estacionária para

a CaC alimentada com gases puros (O2 || H2) produziu dois domínios de Ea característico Ea:

(a) Ea= 30-20 kJ mol−1 a ~ 0,8 V (ηFC < 0,4 V) devido à cinética da ORR e (b) Ea ~ 10 kJ

mol−1 para potenciais de célula combustível menores que 0,8 V (ηFC > 0,4 V) devido à condução

protônica dentro da membrana. A curva de polarização estacionária para a CaC alimentada com

gases impuros (O2 || H2, 100ppm CO) também produziu dois domínios de Ea característico. Sob

controle potenciostático, ela produziu (a) Ea ~ 50-60 kJ mol−1 entre 0,4V < ηFC < 0,6 V que

representa a adsorção de hidrogênio da fase gasosa na superfície contaminada; e (b) Ea ~ 10 kJ

mol−1 a ηFC = 0,9 V.

A análise da Ea no estado estacionário foi oportuno para clari�car as observações obtidas no

estado oscilatório. Comportamento de Arrhenius genuíno foi o único comportamento observado para

o oscilador da CaC. O valor experimental de Ea de 10-15 kJmol−1, para baixas temperaturas, revela

a situação real relacionada ao acoplamento do mecanismo oscilatório do anodo e outros processos

em série dentro do sistema da CaC. O período de oscilação da PEMFC é determinado pela remoção

lenta de prótons da superfície catalítica devido à condução protônica lenta da membrana, quando
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comparada à taxa rápida de eletro-oxidação do hidrogênio. Além disso, os resultados con�rmam

que o �gargalo� do �uxo está na corrente principal do oscilador HNDR, corrente esta que é um

mero espectador do mecanismo oscilatório na superfície eletroquímica, um conhecimento muito

geral ganho pela moderna classi�cação dos osciladores eletroquímicos. [151].

Oscilador CaC possui outros tipos de acoplamentos além do acoplamento por meio do campo

elétrico no seio da membrana. A condutividade protônica do Na�on® deve ter um papel importante

quando se analisa o acoplamento entre os sítios eletroquímicos dentro/ao longo de um eletrodo

simples (sem a in�uência do contra-eletrodo, um acoplamento elétrico conhecido como acoplamento

lateral) e o acoplamento entre anodo e catodo. Assim, os acoplamentos exequíveis são discutidos. O

catodo e o anodo estão acoplados pelo �uxo de prótons na membrana com uma taxa estabelecida

pela condutividade protônica intrínseca do Na�on®. Além disso, o acoplamento lateral é improvável

por meio de corrente lateral promovida pelo Na�on® da camada catalítica, porém é mais provável

haver acoplamento lateral por meio da fase gasosa. O acoplamento pela fase gasosa tem suas próprias

peculiaridades e não está relacionada ao acoplamento elétrico.



Capítulo 4

Instabilidade cinética na eletro-oxidação

de CO em uma célula eletroquímica

convêncional de três eletrodos

�There are two types of chemical instabilities: instabilities with respect to homogeneous pertubation

and with respect to space-dependent inhomogeneous pertubation� Prigogine, I., Simmetry breaking

Chemical Instabilities. In Irreversible Thermodynamics and the origin of life, Oster, G. F., Ed.

Gordon: 1974.

4.1 Introdução

O regime oscilatório tem ocorrência espontânea sobre determinado valor de parâmetro o que leva

a chamá-las de oscilações autônomas para distinguir das oscilações induzidas por uma perturbação

em pulso (oscilador forçado). Em termos matemáticos, as oscilações autonomas aparecem quando o

sistemas de equações diferencias que descrevem o modelo cinético experimenta a bifutcação de Hopf.

As oscilações autônomas representam uma auto-organização temporal (ou ordem temporal) quando

o sistema é homogêneo, o que lhes permite , assim, serem representadas por um único oscilador

de frequência bem de�nida. Este caso é espacialmente descrito por nenhuma variação espacial

dos parâmetros dinâmicos nem do mecanismo oscilatório, o que leva todas as posições espaciais

oscilarem com mesma frequência e amplitude. É dito organização espaço-temporal quando além

da ordem temporal existem variáveis espaciais. Ou seja, assume-se um único mecanismo oscilatório

sobre todas as as posições espaciais e ainda assim a dinâmica depende da posição espacial devida

a uma variação espacial dos parâmetros de bifurcação, os quais podem ou não serem de controle

experimental. Em eletroquímica, podem-se citar vários exemplos de parâmetros dinâmicos: área do

eletrodo, condutividade do eletrólito suporte, concentração da espécie eletroativa etc. Em sistema

espaço-temporal, a descrição espacial é feita considerando cada posição espacial como um oscilador,

seja oscilador independente ou não, com frequências e amplitudes variadas que dependem da posição

espacial.

Instabilidade catalítica durante a oxidação de CO foi sistematicamente observada por Eiswirth

[74, 6]. Desde então, inúmeras outras observações foram feitas para o mesmo sistema incluindo-se

47
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estruturas químicas espaço-temporais[152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162]. A versão

eletroquímica da eletro-oxidação de CO foi reportada em dois trabalhos até o momento: oscilações

galvanotáticas em monocristais [8] de platina e oscilações potenciostáticas em platina policristalina

[5]. Nesse capítulo serão esclarecidos os aspectos mecanísticos da oxidação complexa do CO em

solução.

4.2 Experimental

Célula convencional de três eletrodos foi usada nesse capítulo, porém com eletrodo de trabalho

em diferentes geometrias: �o, disco e anel. Em todos os casos, o procedimEletroxidação de CO em

eletrodo de Platina com diferentes geometrias ento de limpeza teve o mesmo rigor para garantir que

todos os vidros estivessem livres de contaminações analíticas de cátion, anions e orgânicos advindos

de outros usos ou do próprio ato de manipulação e instalação da célula para o experimento. O

protocolo de limpeza inclui uma primeira etapa de imersão da vidraria em uma solução básica

e diluída de permanganato por 12 horas, seguida de enxágue com água Mili-Q. Uma segunda

etapa onde a vidraria é imersa por 1 hora em uma mistura de ácido sulfúrico, peróxido e água

(3:1:2). E uma terceira etapa onde a vidraria é encharcada e lavada com água Mili-Q. Finalmente,

a vidraria é deixada ferver três vezes sendo o conteúdo de água Mili-Q renovado a cada vez. Este

último procedimento, garante que todos os químicos residuais aderidos na parede da vidraria sejam

removidos, o que faz a vidraria ganhar um aspecto de grande transparência. Os eletrodos foram

limpos com as mesmas soluções e protocolo descrito acima porem com tempos de residência em

soluções muito reduzidos em torno de 10 minutos.

O protocolo de experimentos eletroquímicos incluiu a ciclagem eletroquímica do WE entre os

potenciais 0,05 e 1,4 V em varreduras altas ( 300 a 500 mV Sec−1) sucessivas vezes (aproxima-

damente 500x) até que o per�l voltamétrico típico de um eletrodo de platina em solução de ácido

sulfúrico fosse encontrado. Durante esse procedimento, um gás inerte foi borbulhado na eletrólito,

tipicamente Nitrogênio ou Argônio. Trata-se de um protocolo de condicionamento da interface que

garanta a reprodutibilidade da superfície (em termos de área eletroquímica por exemplo). Os demais

experimentos feitos com borbulhamento de CO no seio da solução iniciaram-se após esse protocolo

de condicionamento por meio da trocando-se os gases de borbulhamento.

Para todos os experimentos, a concentração do eletrólito suporte foi a igual a 0,1 M H2SO4(96%

suprapur Merck). Em alguns experimentos, o eletrólito foi saturado com KCl (Merk). Eletrodo

comercial padrão de hidrogênio (Hydro�ex Gaskatel) foi empregado como eletrodo de referencia

(RE). Um �o de platina platinizada foi usado como contra eletrodo (CE). Três geometrias diferentes

foram usadas como eletrodo de trabalho (WE): arame, disco e anel cujas áreas geométricas são

respectivamente 0,048 cm−2, 0,283 cm−2 e 7,227cm−2. As densidades de corrente exibidas nos

grá�cos desta seção foram calculadas com base nas mencionadas áreas geométricas. Os eletrodos

foram usados como recebidos exceto pelo eletrodo em forma de disco que foi polido até adquirir a

superfície espelhada. Uma unidade de controle de velocidade (CTV 101 Radiometer) foi acoplada ao

eletrodo disco em e permitiu assim o controle da velocidade de giro. Um potenciostato convencional

(Biolog VSP) foi usado para executar as técnicas eletroquímicas.
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4.3 Resultados

4.3.1 Eletroxidação de CO em eletrodo de Platina com diferentes geometrias

4.3.1.1 Eletroxidação de CO em eletrodo de Pt-arame versus Pt-rotatório

A voltametria típica da oxidação de CO em solução é vista na �gura 4.1 para um eletrodo de �o

de platina. Observe que a taxa de varredura tem que ser lenta para poder capturar essa característica

uma vez que o elétrodo é estático e não há redução da espessura da camada de difusão como ocorre

com uso de eletrodo rotatório. Contudo, é possível ter o mesmo per�l do eletrodo rotatório cuja

taxa de varredura é relativamente mais rápida, compare a �gura 4.1 com a �gura 4.2. Na última

�gura é possível acompanhar o processo de envenenamento da superfície do eletrodo com o início

do borbulhamento de CO ao mesmo tempo que registra-se o primeiro ciclo de varredura. Chamo

atenção particular para a evolução do per�l entre o primeiro e último ciclos mostrados na �gura

4.2. Nos 8 segundos corridos do início do borbulhamento de CO é possível detectá-lo adsorvido na

interface, fato inferido devido a existência do pico oxidativo de CO a aproximadamente 0,9 V ainda

na primeira varredura anódica. Contanto, o sistema demora 65 ciclos (ou 4,9 horas) para alcançar

correntes oxidativas máximas. Se considerarmos que a solução eletrolíticas (aproximadamente de

60 mL) alcança a saturação máxima de CO em dois ciclos (ou 10 min), esperaríamos que a partir

do terceiro ciclo nenhum pico da redução de óxidos aparecesse na varredura catódica. O que não

ocorre, o pico de redução de óxidos desaparece pouco depois do 20 ciclos (ou 90 min). Concluímos

que o envenenamento da interface por CO tem cinética distinta em condições dinâmicas (a exibida

aqui) e em condições estacionárias como a exemplo do envenenamento até a saturação em potencial

�xo. Presumidamente, a saturação da solução é alcançada a longos tempos de varredura. Esse efeito

é especialmente importante para reproduzir os resultados da �guras 4.1 e 4.2 em eletrodos de outras

geometrias e de área superiores.

A eletroxidação de CO passa por uma região de instabilidade dita de bi-estabilidade, ver �gura

4, onde os estados �ativo� e �inibido� são respectivamente localizado entre os dois platores a alta e

baixa corrente. Uma histerese exite entre esses dois platores quando acompanhado o comportamento

da varredura anódica e catódica, ou seja, entre os dois saltos de correntes indicados pelas setas na

�gura 4.1. A região de histerese de�ne a região onde esta locado a região de resistência diferencial

negativa (NDR) que não é acessada experimentalmente pois é um estado instável. Observe que

nessa mesma �gura, a região de NDR deveria surgir na varredura de corrente, fato que não ocorre

pois o potencióstato sustenta um limite máximo de corrente igual a 0,45 mAcm−2 . A �gura 4.1b

exempli�ca um experimento potenciométrico onde nenhuma instabilidade foi observada em modo

galvanostático. Como conclusão, temos que a eletroxidação de CO (borbulhado no seio da solução)

é um sistema biestável em modo potencióstatico e nenhuma bifurcação de hopf é acessada uma vez

que não é observado nenhuma solução oscilatória.
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do borbulhamento deCO e (b) após a saturação da solução com CO.

Dada a observação feita acima, o mecanismo eletroquímico de oxidação de CO não experimenta

cinética oscilatória no sentido de não passar pela bifurcação de hopf. Nessa direção, conclui-se que o

mecanismo eletroquímico da oxidação de CO, ou rede química, é responsável por apenas um tipo de

reposta complexa: a biestabilidade . Contudo, oscilações de corrente e potencial foram observadas
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nos já citados experimentos de Azevedo et al.[5]e Koper et. al. [8], respectivamente. Confrontando

esses resultados com a biestabilidade dos nossos experimentos, é natural suspeitar-se que existia

variável espacial de relevância e o curso natural dessa investigação será testar como a distribuição

de potencial num eletrodo afeta a dinâmica desestabilizando a biestabilidade e promovendo o sur-

gimento da bifurcação de hopf. Esses questionamentos são respondidos com experimento mostrado

abaixo.

4.3.1.2 Eletroxidação de CO em eletrodo de Pt-anel

Há dois requerimentos básicos para a formação de padrões espaciais na estrutura de distribui-

ção de potencial elétrico sobre um eletrodo: (a) a cinética eletroquímica é inerentemente não-linear

(ou complexa) e (b) o controle eletroquímico (aplicação de um corrente constante na interface, por

exemplo) sustenta um gradiente de corrente ou potencial responsável por manter o sistema afastado

do equilíbrio termodinâmico. A formação de padrões temporais do potencial do eletrodo é adequa-

damente explicada por equações que combinam as não linearidades das reações (também chamada

de dinâmica local) e os processo de acoplamento espacial [92, 81]. Os acoplamentos espaciais de-

vem representar uma troca de informação entre os osciladores como nos exemplos experimentais:

(a) troca de quantidade de movimento entre os osciladores no caso do experimento com pêndulos

[163, 164](experimento de Huygen) ou metrômetros acoplados, (b) contato visual entre os alunos de

aula de ginástica rítmica ou entre os nadadores do nado sincronizado. Ambos os exemplos citados

representam acoplamento entre osciladores que sincronizam (todos os osciladores com o passar do

tempo adquirem mesma frequência) em fase (com ângulo de defasagem zero) ou defasados (com

ângulo de defasagem diferente de zero) conforme a força de acoplamento. Em eletroquímica, a co-

municação de diferentes posições espaciais sobre a área do eletrodo ocorre através da corrente de

migração que seria o análogo a difusão super�cial em catálise. O formalismo teórico já foi apro-

priadamente estabelecido [81, 79]e os acoplamentos sobre o WE resumidos na função acoplamento

de�nida por Christoph.

Há duas formas de um experimento eletroquímico ocorre com uma não-homogênia distribuição

de potencial sobre o eletrodo de trabalho: tendo o eletrodo variações espaciais na densidade super�-

cial dos defeitos cristalinos e possuindo o eletrodo certas geometrias. Devo alertar que um eletrodo

metálico massivo policristalino pode exibir potencial elétrico heterogenio devido a uma coleção de

diferentes planos cristalográ�co e tipos de defeitos cristalinos que vão desde defeitos pontuais (lacu-

nas e átomo intersticial no plano cristalográ�co) a defeitos interfaciais tais como contorno de grão e

contornos de macla. Macroscopicamente, o eletrodo exibe uma microestrutura onde existe variações

espaciais das densidades de defeitos. Uma forma de minimizar tais inomogeneidades espaciais seria

promover uma tratamento térmico conhecido como �anneling�. Outra alternativa seria minimizar a

área do eletrodo, na escala de fracões de cm−2, como os dos experimentos da �gura 4.1 e 4.2. A

segunda origem de uma heterogenia distribuição de potencial elétrico dá-se por peculiares geometria

de WE e a con�guração entre o WE e o CE. A esfera é a geometria cuja superfície responde pela

distribuição homogenia do potencial. Nesse sentindo, o WE feito de gotas de mercúrio líquido é a

con�guração em eletroquímica que responde, em princípio, por uma distribuição de potencial homo-

genia. As demais geometrias (placa e arame) terão inevitavelmente efeitos de borda na distribuição
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do campo elétrico que levam a um potencial espacialmente heterogêneo.

No formalismo estabelecido por Christoph, os efeitos da população de defeitos super�ciais sobre

a heterogeneidade do potencial do eletrodo foram desprezados (a microestrutura foi desprezada) e

apenas as geometrias consideradas. Christoph resolveu analiticamente a equação de Laplace para

diversas geometrias de WE su�cientemente afastadas do CE o que o levou a solução onde o sistema

de equações não lineares da dinâmica local era acrescentado de um termo, devido ao acoplamento

espacial, que foi chamado de função acoplamento. Em particular, essa função exibe uma dependência

com a condutividade do eletrólito sendo tanto maior a contribuição do termo de acoplamento

quanto menor for a condutividade. Por essa razão, o experimento abaixo foram realizado com

baixa concentração do eletrólito suporte. Dessa forma, garante-se a presença de forte acoplamento

espacial por efeito de campo elétrico. Ademais, a função acoplamento para a geometria anel e disco

são conhecidas[79]. A geometria anel foi escolhida pois a função acoplamento possui inversão de

sinal ao longo do eletrodo ao passo que na geometria disco há apenas a função acoplamento com

sinal positivo. Dessa forma, espera-se uma mair riqueza de padrões na geometria anel do que na

geometria disco. O modelo de Christoph demonstra ser con�ável dada o acordo entre a teoria e os

experimentos [80, 165].
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Figura 4.3: Varredura lenta de potencial no eletrodo de Pt com geometria de anel (7, 22cm2) em 0,1M
H2SO4com e sem o borbulhamento de CO.

Vê-se que o estado biestável persiste mesmo que o sistema contenha todas os ingredientes que

levam a um alto acoplamento espacial, ou seja, um eletrodo contendo geometria em anel e eletrólito

de baixa condutividade, ver �gura 4.3. Por tratar-se de eletrodo de alta área super�cial foi difícil

eliminar a presença de oxigênio dissolvido na solução eletrolítica (200 ml) o que leva a voltamograma

de eletrólito base atípico. Ademais, a célula eletroquímica não esteve completamente vedada pois

a tampa de te�on foi projetada com furos para os eletrodos sondas que não foram usados no
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experimento em questão. Contudo, Na varredura direta (anódica), a interface parte de um estado

com cobertura máxima de CO, muito provavelmente com valor próximo a cobertura de saturação,

em direção a um estado com cobertura elevadas de espécie oxigenada; e a espécie oxigenada é

nucleada (pela adsorção oxidativa da água) nas vacâncias do carpete de CO, processo este que

determina a taxa do per�l voltamétrico entre os potencias 0.8 - 0.9 V na varredura direta. Na

varredura reversa (catódica), a interface parte de um estado com cobertura relativamente alta de

espécie oxigenada em direção ao estado de cobertura máxima de CO, sendo a taxa de adsorção de

CO um processo que depende do grau de cobertura da especie oxigenada visto que, na �gura 4.3,

a região do plato em alta corrente é limitado pela taxa de formação de especies oxigenadas, ou da

dependência do grau de cobertura com potencial, em potenciais acima de 1 V. E o mais relevante

é a informação fenomenológica de que �a biestabilidade persiste mesmo em um sistema com fortes

acoplamentos espaciais�.

4.3.2 Eletroxidação de CO na presença de íons cloreto

Na �gura 4.4 são observadas oscilações galvanotáticas na presença de íons cloreto para o mesmo

sistema tratado na �gura 4.1. A investigação foi estendida para diagnosticar oscilações em modo

potencióstato. Com esse intuito, foi inspecionado se em varreduras mais lentas há o aparecimento

de regime oscilatório, pois pode-se alegar que o sistema requer alto período de indução para que

a superfície do eletrodo adquira as coberturas estacionárias correspondente ao valores críticos dos

parâmetros para bifurcação de hopf. Ademais, valores de resistência externa foram acoplados ao

eletrodo de trabalho, ver �gura 4.5. Entretanto, a biestabilidade potenciostática persiste em todos

os casos.
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Os resultados mostrados nesta subseção são estritamente preliminares entretanto de grande

relevância fenomenológica. É relevante identi�car experimentalmente as oscilações galvanostáticas

durante a eletroxidação de CO em presença de alta concentração de íons cloreto no seio da solução.

A presença de íons cloreto no seio da solução implica em um adicional processo de adsorção na

superfície, a adsorção especí�ca de íons cloreto. A cobertura de íons cloreto deve, assim, ser consi-

derado como uma variável mecanística essencial para o surgimento do regime oscilatório durante a

eletroxidação de CO.

4.3.3 Eletroxidação de CO na presença de H2

Na presença de uma corrente paralela de alta taxa reacional, a oxidação de CO assume o per�l

voltamétrico da �gura 4.6. A alta corrente durante a varredura anódica e catódica ocorre devido a

oxidação de hidrogênio que ocorre nas vacâncias da cobertura de CO e OH. Em princípio há três

especies competindo pelo mesmo sítios livres: hidrogênio, monóxido carbono e espécie oxigenada.

Entretanto, apenas duas competem entre si formando um laço de retroalimentação positivo e ne-

gativo similar ao sistema ativador-inibidor [87]. A cobertura de hidrogênio é uma espécie que não

participa de nenhum desses laços e é uma espécie espectadora do número de sítios livres remanes-

centes da disputa entre CO e OH. O hidrogênio adsorvê-se e em seguida sofre uma oxidação com

uma das mais alta taxa racional em eletroquímica. No voltamograma da �gura 4.6, a biestabilidade

é mantida, uma vez que há dpois platores em altos e baixos potenciais que representam os estados

de cobertura majoritárias de OH e CO respectivamente. O pico de corrente entre esses dois estados

(devido a veloz oxidação de hidrogênio) representa estados intermediários onde a população de sítios

livres possui máximo valor no potencial de pico de corrente. A alta corrente de fundo mascara a

região de NDR que não deixa de existir exceto por estar escondida. Entretanto, esta a�rmativa é
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preliminar e requer experimentos adcionais em regime galvanostático. Ainda na �gura 4.6 é obser-

vados uma singela oscilação potenciostática na varredura reversa indicando que o sistema nas dadas

condições encontra-se no limiar da bifurcação de hopf.

A �gura 4.7 extende os experimentos potenciostáticos para con�guração onde resistêcia externa

é acoplada ao eletrodo de trabalho. Com isso, o sistema reacional ultrapassa ainda mais o ponto

de birfurcação, o que é consistente dado que oscilações galvanostáticas surgem de maneira mais

robusta com o aumento do valor absoluto da resistência externa. Um fato que chama a atenção é a

diferença entre os voltamogramas capturados entre experimentos sequencias, chamados de primeiro

e segundo ciclos na �gura 4.7. Note que no segundo ciclo, o sistema tente a exibir uma região

mais larga de valores de potenciais onde o sistema exibe oscilaçoes. Isso é forte indicativo de que o

eletrodo está em evolução para um estado oscilatório estacionário. Fato que também é observado

nos registros das séries temporais como veremos.

O registro das séries temporais pode ser conferido nas �guras 4.8. Vê-se que de forma global,

as oscilações são insipientes quado comparadas com as obtidas numa CaC para o mesmo sistema

reacional, Cf. �gure 2.3. Inclusive, uma das dinâmicas obsevadas é um padrão oscilatório amortecido.

As oscilações galvanostáticas foram observadas para a oxidaçao da mistura H2/ CO, ver �gura 4.9.

A insipiência do padrão oscilatório, como comentado anteriormente, trata-se de fato de uma

regime transiente antes de oscilações robusta (de amplitude maior) aparecerem. Na �gura 4.10, vê-se

que mesmo um eletrodo estático exibe uma robusta oscilação de corrente constatadas após dez horas

de experimento. A relevância desse último resultado é fenomenológica: as oscilações robustas são

oscilações harmônicas de período 1. O mecanísmo oscilatório para oscilações de período 1 pode ser

descrito por dois graus de liberdade, por princípio matemático. Comparando-se as séries temporais

em regime galvanostático obtido numa célula a combustível, �gura 2.3, com as séries temporais

do dispositivo eletroquímico de três eletrodos, �gura 2.3, concluí-se que as dinâmicas tem evolução

distintas com o aumento do valor da corrente nominal. Ademais, a tendência da �gura 2.11 está

ausente para o caso da meia célula corroborando assim para o argumento a favor da dinâmica

espaço-temporal no eletrodo largo da célula a combustível o que reforça a discussão realizada nas

seções 2.5.2 e 2.5.3.

No parágrafo seguinte, as características principais do oscilador HNDR são descritas com o

objetivo de esclarecer os argumentos a favor de usar a oxidação oscilante de hidrogênio contaminado

com CO como um oscilador representativo da classe HNDR.

A ocorrência de instabilidades nas reações eletrocatalíticas tem uma crucial dependência da

presença de uma resistência faradaíca negativa que surge no plano E vs I de um experimento de

voltametria cíclica, por exemplo. Essa região de resistência diferencial negativa (acrônimo NDR

do inglês �negative di�erential resistance�) é essencial para o surgimento da bifurcação de hopf.

Koper argumentou a origem dos processos químicos responsáveis pala NDR [166] e esclareceu a

importância do tipo de controle externo [167] para o surgimento de oscilações. Por exemplo, sobre

condições potenciostáticas, oscilações de corrente aparecem tanto na ausência de queda ôhmica

da solução (puramente potenciostático) representando um oscilador puramente químico quanto na

presença de su�ciente largo valor de resistência externa representando a classe de oscilador nomeada

HNDR [145]. Da mesma forma, sobre controle galvanostático, o surgimento de oscilações depende

da presença de pelo menos um processo de adsorção dependente do potencial (por exemplo, a

camada de passivação), característica essa que é compartilhada pelos osciladores NDR e HNDR.
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Sendo assim, para o oscilador HNDR deve ser observado tanto oscilações potenciostáticas quanto

galvanostáticas ao passo que para o oscilador NDR somente oscilações potenciostáticas.
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Figura 4.6: Varredura lenta do potencial com o contínuo borbulhamento de H2/100 ppm CO . Outros:
1mVsec−1 ; 500 rpm; 0,1M H2SO4 ; Pt-RDE eletrodo (0, 28cm2).

Figura 4.7: Resistência externa acoplada ao WE durante a varredura de potencial com o contínuo borbu-
lhamento de H2/100ppm. Outros: 1mV sec−1 ; eletrodo de Pt-RDE (0, 28cm2); 500 rpm e 0,1M H2SO4

.
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Figura 4.8: Séries temporais potenciostáticas (a-c) à Rext = 500 Ohm e (d-e) séries amortecidas à Rext =
800 Ohm.. Outros: continuo borbulhamento de H2/100ppm CO; eletrodo de Pt-RDE (0, 28cm2); 500 rpm;
0,1M H2SO4 .

Figura 4.9: Oscilações galvanostaticas à Rext = 800 Ohm. Outros: continuo borbulhamento de H2/100ppm
CO; eletrodo de Pt-RDE (0, 28cm2); 500 rpm; 0,1M H2SO4

Do ponto de vista mecanísticos, o oscilador HNDR (acrônimo NDR do inglês �Hidden nega-

tive di�erential resistance�) possui três características principais: [151](a) um processo faradaíco

independente dos ciclos de retroalimentação positiva e negativa e que responde por uma alta taxa
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reacional (dito de corrente principal); (b) pelo menos um processo de adsorção de pendente do

potencial e (c) pelo menos um processo faradaíco de impedancia positiva e com uma das mais altas

taxas reacionais que é responsável por compensar a esconder a impedância negativa[168]. A corrente

principal é fornecida pelo processo que consome espécies não essenciais ao mecanismo oscilatório

(aos dois ciclos de retroalimentação), por exemplo, a cobertura de hidrogênio ou espécies adsorvi-

das que representam a linha reta sobre um ciclo de retroalimentação independente, ver �gura 4.11c.

Assim, tanto oxidação de hidrogênio ou as etapas de de-hidrogenação de moléculas pequenas entre-

gam o �uxo majoritário de elétrons na interface ou corrente principal. O ciclo de retroalimentação

positivo é fornecido pelo lento envenenamento da superfície por CO através da adsorção de CO

(caso do hidrogênio impuro) ou pela formação de intermediários (caso da oxidação de moléculas

pequenas). O ciclo de retroalimentação negativo envolve a reação entre o CO adsorvido e a espécie

oxigenada adsorvida através do mecanismo conhecido como Langmuir-Hinshelwoold. Como deve

estar clara, a mistura H2/CO é um mimetic experimental para oscilador HNDR.

Ademais, nessa tese foi identi�cada oscilações tanto galvanostáticas quanto potenciostáticas

para a oxidação da mistura H2/CO o que consiste em prova experimental da classi�cação desse

sistema reacional como um oscilador HNDR.

Figura 4.10: Oscilações potenciostática à Rext = 800 Ohm. Outros: continuo borbulhamento de H2/100ppm
CO; eletrodo de Pt-RDE (0, 28cm2); 0 rpm; 0,1M H2SO4
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4.4 Mecanismo de oxidação de CO e o princípio variacional

Em termos mecanísticos, a oxidaçao de monóxido de carbono é representada pela rede química

da �gura 4.11a. Note que existem três espécies essenciais: cobertura de CO, cobertura de espécie

oxigenada e sítios livres. Em princípio cada grau de liberdade é atribuído a uma variável inde-

pendente e, portanto o grau de liberdade de�ne o número de equações diferencias não-lineares do

sistema de equações acopladas. Sendo assim, a oxidação de CO envolvetrês equações de evolução

temporal, o que resulta em três graus de liberdade. Contudo, por princípio variacional,[169] o grau

de liberdade (GL) para o sistema dinâmico deve considerar o número de vínculos como segue:

Graus de liberdade = (no de variáveis essenciais)− (no de relações de vı́nculos)

Assim, a oxidação catálitica de CO responde por dois graus de liberdade visto que dos três graus

de liberdade, um é eliminado pela relação de vínculo que existe quando considerado o princípio da

conservação da massa. Por outro lado, se considerado a oxidação eletrocatalítica de CO, a dinâmica

deve responder por um único grau de liberdade visto que em eletrocatálise há uma relação de

vínculo adicional: o controle eletroquímico, veja a tabela 4.1. E a única instabilidade permitida

para o grau de liberdade um é a biestabilidade. Por essa razão, em sistema garantidamente limpo

de contaminações analíticas, a exemplos das sistenas da �gura 4.1 e 4.2, a eletroxidaçao de CO

exibe apenas biestabidade. Ao passo que, a versão catalítica dessa mesma reação exibe oscilações

em ambientes analiticamente limpos.

As observações feitas com base no princípio variacional estão em conformidade com o que é

observado em catálise e eletrocatálise para oxidação de CO. Na catálise gás/sólido, a oxidação de CO

foi identi�cada em função dos parametros tais como a pressão parcial de CO e O2[26, 25, 28, 27, 29]e

em invetigações mais detalhadas sobre platina monocristalina em ultra alto vácuo revelou oscilações

da função trabalho como resultado da cobertura oscilante de CO e oxigênio [6, 74, 7]. Nesses

trabalhos, foi observada uma grande riqueza de estados dinâmicos incluíndo oscilações harmônicas

simples, duplicação de período, caos e hipercaos. Associadas às oscilações catalíticas de CO, foram

identi�cadas as etapas elementares de mudanças estruturais da superfícies [30, 31, 32, 170, 34]:

de Pt(111)[171], Pt(100) [33, 34], Pt(210) [35] e Pt(110) [172, 170, 36, 173]. Concluíu-se assim

que o mecanísmo oscilatório para oxidaçao de CO inclui como variaveis essenciais tanto variações

das coberturas dos adsorbatos, Oad e COad, quanto da cobertura das estruturas super�ciais. Nesse

sentido, a análise da dimensão fractal (dimensão embebida) das séries temporais [174] corroborou

para identi�car o número de equações de evolução temporal. Foi acusado um dimensão embebida

igual a quatro para as series experimentais em Pt(100) e cinco em Pt(110) o que induz a crer que o

mecanismo oscilatório possui respectivamente quatro e cinco variáveis independentes (ou essenciais)

respectivamente. Da mesma forma, é permitido interpretar que tais interfaces respondem por um

mecanismo de quatro e cinco graus de liberdade, respectivamente.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.11: Diagrama para a rede química para a (a) eletroxidação de CO em solução; (b) na presença
de íons cloreto e (c) na presença de corrente paralela.

Modelisticamente falando, os quatro graus de liberdade foram atribuído as seguintes variáveis

[23, 175, 7]: (a) grau de cobertura da estrutura hexagonal e (b) da fase 1x1 (c) o grau de cobertura de

CO nas estruturas hexagonal e (d) na fase 1x1 (a cobertura de oxigênio na estrutura hexagonal foi

desconsiderada, pois o coe�ciente de atachamento para essa superfície é desprezível). Entretanto, o

quinto grau de liberdade (ou quinta variável) requerido para a dinâmica sobre superfície de Pt(110)

foi atribuída a cobertura de oxigênio na estrutura hexagonal visto que essa variável não poderia

ser desconsiderada uma vez que sobre o plano Pt(110) o coe�ciente de atachamanto em ambas as

estrutura hexagonais e fase 1x1 são equivalentes.

Considerando a oxidação complexa do CO em eletroquímica, o universo de achados experimen-

tais é bem inferior ao encontrado em catálise. Incluí oscilações galvanotáticas em monocristais [8] de

platina e oscilações potenciostáticas em platina policristalina [5]. Os resultados desta tese consiste

em uma sedimentação e extensão desses resultados nos termos discutidos abaixo.
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Tabela 4.1: Graus de liberdade para o sistema de equações lineares que de�nem a rede química de oxidação
de CO

Quantidade Descrição

Oxidação Catalítica do CO

Variáveis Essenciais: 3 COads, Oads e F

EDO′s: 3
�
θCO,

�
θOH e

�
θF

Vínculos: 1 (1°) Principio Conservação de Massa :
�
θCO +

�
θO +

�
θF = 1

Graus de liberdade: 3− 1 = 2

Oxidação Eletro-catalítica do CO

Variáveis Essenciais: 3 COads, OHads e F

EDO′s: 3
�
θCO,

�
θOH e

�
θF

Vínculos: 2


(1°)PrincipioConservaçãodeMassa :

�
θCO +

�
θOH +

�
θF = 1

(2°)ControleEletroquı́mico : j = cte ou ϕ = cte

j

(
�

θCO,
�

θOH

)
ou ϕ

(
�

θCO,
�

θOH

)
Graus de liberdade: 3− 2 = 1

Oxidação Eletro-catalítica do CO na presença de íons Cl−

Variáveis Essenciais: 4 COads, OHads, F e Cl−

EDO′s: 4
�
θCO,

�
θOH , θF e

�
θCl

Vínculos: 2



(1°)PrincipioConservaçãodeMassa :
�
θCO +

�
θOH +

�
θF +

�
θCl− = 1

(2°)ControleEletroquı́mico : j = cte ou ϕ = cte

j

 �
θCO,

�

θOH ,
�

θCl−

 ou ϕ

 �
θCO,

�

θOH ,
�

θCl−


Graus de liberdade: 4− 2 = 2

Oxidação Eletro-catalítica do CO na presença de corrente paralela

Variáveis Essenciais: 4 COads, OHads, F e H2

EDO′s: 4
�
θCO,

�
θO,
�
θFe

�
θH

Vínculos: 2


(1°)PrincipioConservaçãodeMassa :

�
θCO +

�
θOH +

�
θF +

�
θH = 1

(2°)ControleEletroquı́mico : j = cte ou ϕ = cte

j

(
�

θCO,
�

θOH ,
�
θH

)
ou ϕ

(
�

θCO,
�

θOH ,
�
θH

)
Graus de liberdade: 4− 2 = 2

F = sı́tios livres
�
θ = taxa variação da cobertura

θ = cobertura do eletrodo j = corrente faradaı́ca
ϕ = potencial elétrico do eletrodo cte = abreviação para a palavra constante

O mecanísmo mais simples que pode dar origem a oscilações via bifurcação de hopf é represen-

tado pela oxidação de CO. Esta envolve a adsorção competitiva do CO e da OH sobre os sítios

livres (F) seguida da remoção oxidativa do CO; veja a rede química no diagrama da �gura 4.11a.

Como visto, a eletrocatálise do CO responde por um único grau de liberdade, e nesse cenário apenas

biestabilidade é permitido. Se contanto, uma das contenções dos graus de liberdades for quebrada
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e assim o grau de liberdade aumentado para dois, seria possível a existência de oscilações por aten-

der a condição mínima para bifurcação de Hopf. E de fato, isto ocorre se o grau de liberdade for

aumentado pela adição de uma espécie que tem adsorção/dessorção dependente do potencial do

eletrodo. Como vimos, oscilações surgem quando há a adição de um processo faradaíco paralelo que

compete pelos sítios livres como ocorre com a adição de íons cloreto (ver �gura 4.11b) ou quando

se adiciona o processo de adsorção e oxidação de hidrogênio (ver �gura 4.11b). Veja na tabela 4.1

que o aumento dos graus de liberdade ocorre, pois a variável extra corresponde a adição de uma

extra equação temporal ao sistema não linear enquanto que o número de vínculos matemáticos

é preservado; os vínculos são preservados em número, mas não em qualidade, pois o vínculo da

conservação de massa deve ser alterado de maneira a contabilizar a nova variável.

4.5 Resumo �nal

O mecanísmo de oxidação do CO possuí dois graus de liberdade. Por essa razão, exibe oscilações

em catálise nas condições de ultra alto vácuo e de limpeza análitica. Contabiliza inclusive, cinco

graus de liberdade para algumas séries temporais obtidas experimentalmente em catálise. O que

foi explicado por transições de fase super�ciais sendo estas incluídas como parte do mecanísmo.

Contudo, em eletrocatálise a oxidação de CO é biestável em fundamento (fato observado mesmo

para o eletrodo com alto grau de acoplamento espacial) pois o sistema eletroquímico oferece apenas

um grau de liberdade, nas condições de sistema eletroquímico analiticamente puro.

Eletroxidação complexa do CO ocorre em circunstâncias onde uma espécie que tem adsor-

ção/dessorção dependente do potencial do eletrodo é adicionada. Fato que ocorre por que há um

aumento do número de graus de liberdade e assim, as oscilações podem existir por atender o critério

mínimo de graus de liberdade para existência da bifurcação de Hopf . Como vimos, isso acontece

com a adição de íons cloreto. Ou pela adição de uma corrente paralela de alta taxa cinética como é o

caso da oxidação de hidrogênio. E neste último caso, o sistema H2/CO é um mimético do oscilador

HNDR. Ao passo que o sistema Cl/CO é um S-NDR.



Capítulo 5

E�ciência de um Sistema Eletroquímico

Oscilatório

�The dissipative structure involved in hydrodynamic instabilities has a simple thermodynamic

meaning: it appears as a response of the system to non-equilibrium condictions and leads to a more

e�cient mechanism for restoring equilibrium in the system as a whole�

Ilya Prigogine in �Theoretical Physics and Biology�1969.

5.1 Introdução

A termodinâmica diz respeito às relações entre calor e trabalho. É, em essência, uma ciência

experimental, ou empírica, que levanta conceitos, fórmulas e princípios a partir da observação ex-

perimental. Toda a termodinâmica clássica baseou-se em máquinas térmicas que investigavam o

estado inicial e �nal de um sistema após um ciclo. Nesses primórdios, a principal racionalização

era baseada no processo reversível que governava o sistema entre estados por meio de um processo

quase-estático alcançado através de passos in�nitesimais 1 sucessivos.

A entropia é o conceito mais difícil de compreender ou aceitar em ciência. Na termodinâmica

clássica, a entropia é considerada uma função do estado termodinâmico de�nida sobre o Espaço

de Gibbs. Originalmente, o conceito surgiu a partir da necessidade de transformar o diferencial de

calor inexato (∂Q) em um diferencial exato ∂Q
T por meio de um fator integrante 1

T (o recíproco

da temperatura termodinâmica). O sucesso da conversão foi observado quando os experimentos

foram feitos em um processo reversível. No caso de um processo não-reversível, a desigualdade de

Clausius dS =
¸ ∂Q

T ≥ 0 é válida. Contudo, uma questão permanece: deve um requisito puramente

matemático restringir o conceito de entropia a um processo reversível? Em princípio, uma certa

conciliação desse desequilíbrio foi sentenciada por Ilya Prigogine [176] que considerou dois tipos de

diferenciais de calor inexatos atravessando as fronteiras: a primeira quantidade de calor é comandada

pela diferença de temperatura entre o sistema e o ambiente; e a segunda é uma quantidade de

calor que foi gerada localmente e instantaneamente por meio de um processo irreversível. Esses

argumentos lógicos resultam em dS = ∂eS + ∂iS, signi�cando que a entropia existe como função

1Em matemática, um in�nitesimal é um número maior do que zero em termos de valores absolutos e menos do
que qualquer número real positivo.
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termodinâmica mesmo em processo de não-equilíbrio. Se não há produção de entropia, então ∂iS = 0

e o estado de equilíbrio é recuperado. Se existe alguma produção local de entropia, ∂iS > 0, assim,

a desigualdade de Clausius é satisfeita.

Contudo, a de�nição acima requer o conhecimento da trajetória especí�ca tanto da troca de calor

quanto do calor produzido de maneira irreversível durante o processo cíclico. Observe que a entropia

de troca e a entropia irreversível (também chamada de produção de entropia) não foram escritas em

termos de inexatidão in�nitesimal por coincidência. Então, nesta fase, existe uma possibilidade de

modelar a entropia a partir da descrição temporal em equações termodinâmicas fenomenológicas. Se

o sistema experimenta instabilidade, o cenário permanece na infância em termos de conhecimento.

Uma das primeiras abordagens gerais foi feita Manfred Eingen[177], o qual a�rma que a instabilidade

promove uma diminuição da taxa de produção de entropia em relação ao estado estável.

Com respeito ao signi�cado físico, a entropia preserva seu signi�cado como foi originalmente con-

cebido por Boltzmann, ou seja, a entropia é o macroestado provável dado um processo que produz

o número máximo de microestados. Outra racionalização é ligar a entropia à teoria informacional,

considerando que a informação de qualquer sistema é probabilística por natureza. Novamente, Man-

fred Eingen [177] discute os �critérios de evolução� (em termos do conceito de Darwin) em termos

da evolução temporal da produção de entropia no espaço informacional em uma interpretação que

distingue passado do futuro dada a organização ao custo da instabilidade.

Neste capítulo, a evidência de produção de entropia irreversível ao custo de uma auto-organização

em escala de tempo é apresentada com base em experimentos em um sistema eletroquímico. Esse

fenômeno acontece sempre que uma cinética complexa é estabelecida e não há necessidade de uma

compreensão detalhada do mecanismo químico. É uma facilidade oferecida apenas pelo sistema

eletroquímico em que o balanço de energia é uma variável de acessibilidade precisa.

As idéias de ciclo irreversível são analisadas a fundo e algumas vezes revisadas de modo a dar uma

racionalização tão geral quanto possível sobre termodinâmica em um sistema químico oscilatório.

Em princípio, não há regras sobre como a entropia irreversível se desenvolve em um estado distante

do equilíbrio, exceto a de que deve crescer continuamente como a segunda lei prediz. Até agora, a

predição mais precisa sobre a dissipação vem da termodinâmica próxima ao equilíbrio, onde todas

as variáveis (termodinâmicas e fenomenológicas) possuem uma relação linear.2 Não é mais possível

predizer e comparar a e�ciência e dissipação entre dois estados que estiverem distantes do equilíbrio.

Nesse cenário, a principal contribuição deste capítulo consiste em um cálculo teórico da dissipação

e e�ciência para os osciladores eletroquímicos mais conhecidos, os HNDR. Mais tarde, um balanço

energético em uma célula à combustível oscilatória provou essas descobertas. Contudo, essa prova

teórica e experimental é tão geral quanto o é o oscilador eletroquímico (HNDR).

5.2 Racionalização dos princípios termodinâmicos distantes do equi-

líbrio

5.2.1 Topologia dos processos reversível e irreversível

2Além disso, a relação de Onsager deve ser preenchida, o que, em termos de signi�cado físico, signi�ca que o
sistema deve preservar as propriedades homogêneas intrínsecas ao longo dos ciclos. Apenas como lembrete, o sistema
é considerado como espacialmente homogêneo.
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A termodinâmica ideal é discutida em termos do espaço de Gibbs, veja a �gura 5.1, onde as

variáveis termodinâmicas são representadas: temperatura, pressão e volume. Uma vez que essas

três variáveis são de�nidas para um sistema, todas as outras são de�nidas também. O processo

reversível de�ne a superfície PVT na �gura 5.1. Em princípio, a de�nição clássica de processo

reversível requer um caminho na superfície PVT por meio de uma sequência sucessiva de estados de

equilíbrio[178] obtida por meio de uma variação in�nitesimal de uma das variáveis termodinâmicas.

Por outro lado, o processo irreversível segue um caminho que não se encontra na superfície PVT.

Mais provavelmente, o processo irreversível pode ser descrito por meio de um espaço diferente

daquele do processo reversível, sendo o espaço de Gibbs um subgrupo do espaço embutindo ao

processo irreversível.

Figura 5.1: Representação de um ciclo reversível e irreversível no espaço de Gibbs com a superfície PVT
de um gás ideal.

Dados o estado 1 e o estado 2 no espaço de Gibbs, estados �nais idênticos devem ser alcançados

em um ciclo fechado tanto para o processo isotérmico reversível quanto para o irreversível. Além

disso, o
¸
d s = 0 e

¸
d u = 0 devem ser satisfeitos em um ciclo. Se a energia interna fecha um ciclo¸

d urev =
¸
d uirr = 0, a entropia deve ser dS = deS

1−2 − deS2−1 + 2diS. No caso do processo

reversível, a energia entregue pelo sistema é recuperada em totalidade de seus arredores, deS1−2 =

deS
2−1 enquanto no caso de um processo irreversível deS2−1 = deS

1−2−2diS, a energia recuperada

pelo sistema é menor do que a entregue pelos arredores devido à produção de entropia positiva

2diS. Se agora, a entropia dos arredores sob um ciclo é
¸
d ssurr = −deS1−2 + deS

2−1 = −2diS

isto leva a uma conclusão direta de uma variação negativa de entropia, o que signi�ca a criação de

ordem nos arredores. Abaixo, três exemplos detalhados são discutidos.

5.2.2 Análise da termodinâmica em um ciclo

O primeiro exemplo nos dá uma visão geral de um oscilador dirigido; o segundo exemplo, de um

oscilador amortecido; e o terceiro, de uma oscilação autônoma no cenário de um comportamento

complexo. Para os três casos, o equilíbrio de energia em um ciclo é analisado.
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- Expansão (1-2) Compressão (3-4) Compressão Adicional (5-1)

Trabalho (dw) −Fextd′ F ext (d′ − d”) F extd”
Dissipação diS

1−2 = Fext (d− d′) diS
3−4 = Fextd” diS

1−5

Entropia (dq) T
(
deS1−2 + diS

1−2
)

T
(
−deS3−4 + diS

3−4
)

T
(
−deS1−5 + diS

1−5
)

Tabela 5.1: Resumo do equilíbrio da energia em um pistão reversível e irreversível

5.2.2.1 Pistão irreversível

Em um ciclo termodinâmico, qualquer processo deve recuperar a condição inicial, ou seja, todas

as variáveis devem recuperar seus valores iniciais. Um pistão com um processo irreversível em um

local especí�co fecha um ciclo quando a altura inicial é recuperada no �m. Pelo menos essa condição

assegura que o volume e a pressão do gás dentro do pistão sejam idênticos antes e depois do processo.

A segunda condição para haver um ciclo concluído inclui uma integral de linha de entropia e energia

interna em um ciclo fechado igual a zero. Com isso, as análises seguintes dizem que, para um pistão

encerrar um ciclo na presença de um processo irreversível em um local especí�co, tal como um

desgaste tribológico, uma compressão extra é necessária. A Figura 5.2 esquematiza um processo de

expansão e compressão em um pistão irreversível que opera em um ciclo fechado. É considerado que

o processo ocorre no equilíbrio estático e as paredes do pistão devem ser a superfície controladora,

em que apenas a parede inferior é permeada por calor e apenas a parede superior permuta trabalho.

Adicionalmente, o trabalho de fricção é levado em consideração no cálculo do equilíbrio entre forças.

Na Figura 5.2, durante a expansão no processo seguinte 1-2, o pistão aceita calor e converte-lo

em trabalho por meio do aumento do volume do pistão até uma alturad′,uma altura menor do

que a altura, d, alcançada pelo pistão reversível. A expansão ocorre sob uma pressão interna um

pouco maior do que a pressão dos arredores e o desequilíbrio entre essas duas forças é compensado

pela fricção, veja �gura 5.2. Considerando a área do pistão (A), a pressão é relacionada à força

por F ext = PextA que reduz o problema do cálculo do trabalho (w) a um problema de cálculo do

deslocamento de um corpo (d) sob uma dada força, w = Fd. O gás dentro do pistão sofre uma

variação da entropia nos processos 1-2 devido a um calor cedido (dq) que promove a variação da

entropia igual a T
(
deS1−2 + diS

1−2
)
. Contudo, o ciclo não é concluído após o processo 3-4 já que

a altura inicial não foi recuperada e a alturad
′′
permanece. Obviamente, a quota d

′′
restante será

recuperada pelo processo extra (processo 5-1) necessário para encerrar o ciclo. Durante este último

processo, o calor é extraído do pistão e então os arredores realizam o trabalho no pistão. O calor

extraído tem uma quantidade exata necessária para orientar o pistão para a posição inicial. Um

resumo do equilíbrio da energia é mostrado na tabela 5.1 e, para encontrar mais detalhes sobre o

cálculo, veja o anexo 1.
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Figura 5.2: Ciclo termodinâmico irreversível. Processo 1-2 corresponde à expansão do pistão, o process 3-4
corresponde à contração do pistão, processo 5-6 corresponde à contração adcional para fechar o ciclo.

Neste ponto, as variáveis termodinâmicas são analisadas em um ciclo, ou seja,
¸
ds = 0 e¸

du = 0. A energia total é conservada tanto para o processo reversível quanto para o irreversível.

Com isso, a variação da entropia sob um ciclo é descrita:

¸
dS = dS1−2 + dS3−4 + dS5−1¸

dS = T (deS1−2 − deS3−4 − deS1−5) + T
(
diS

1−2 − diS3−4 − diS1−5
) (5.1)

E dada a restrição
¸
dS = 0 e os dados da tabela 5.1, a solução lê

deS3−4 + deS1−5 − deS1−2 = diS
1−2 + diS

3−4 + diS
1−5

deS3−4 + deS1−5 − deS1−2 = Fext (d− d′ − d”) + diS
1−5

(5.2)

A primeira restrição para o ciclo vem, portanto, da equação 5.2. A seguir, a análise de uma

energia interna em um ciclo:

¸
dU = dU1−2 + dU3−4 + dU5−1¸

dU = dw1−2 + dw3−4 + dw5−1 + dq1−2 + dq3−4 + dq1−5
(5.3)

Aplicando os dados da tabela 5.1 junto com a consideração feita acima, o calor transferido tanto

na compressão quanto na expansão deve ser igual a

dq1−2 − dq3−4 = T
(
deS

1−2 − deS3−4
)

+ T (diS1−2 + diS3−4) (5.4)

A equação 13 na discussão de ciclo �nal para fechamento,
¸
dU = 0, resulta na restrição abaixo

diS
1−5 − deS1−5 = 0 (5.5)

Deve-se desconsiderar o signi�cado físico da equação 5.5 pois é não realista. Porém, de acordo

com a equação 5.5, sobre o sistema è imposta a restrição de que todo o calor transferido no pro-

cesso 1-5 deve ser transformado em calor irreversível. Com isso, nós provamos pelo menos que o

ciclo irreversível pode, sob restrição, representar o ciclo de encerramento. Aplicando a restrição da
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equação 5.5 na equação 5.2, a única restrição feita ao sistema pode ser lido como

(deS3−4 − deS1−2) = Fext
(
d− d′ − d”

)
(5.6)

O ciclo irreversível existe. Contudo, se um processo irreversível está presente, o ciclo de encer-

ramento leva a uma mudança contínua das propriedades termodinâmicas dos arredores.

5.2.2.2 Oscilador harmônico amortecido (OHA)

O oscilador harmônico amortecido leva em consideração a resistência em oposição ao movimento.

Essa força pode ser considerada uma força dissipativa e é representada por

Fdissipativa = −cdx
dt

(5.7)

Levando em consideração a solução para a equação do oscilador sub-amortecido com parâmetro

igual a c2 <4mk [179], a simulação exibida na �gura 5.3A mostra o comportamento temporal. O

pêndulo oscila com uma amplitude menor a cada ciclo e a energia potencial tem um valor máximo

igual a 1
2kA2 [180]. A energia potencial submete-se a uma variação que vai de zero a esse valor em

um ciclo (0 e 180o, um ciclo).

Figura 5.3: (a) Trajetória de um pêndulo amortecido como uma função de tempo; (b) Energia de um
pêndulo e energia dissipada como uma função do número de ciclos; dados de simulação com a equação do
anexo II; valores de parâmetro K=5, B=0 e A=3.

As forças conservadas de um DHO, potenciais e cinéticas, intercambiam eternamente, contudo,

o intercâmbio é de um valor total menor a cada ciclo, veja a amplitude na �gura 3.5A. A energia

mecânica total de um DHO diminui exponencialmente ao longo dos ciclos até a exterminação

energética, �gura 3.5B, enquanto a energia de dissipação total aumenta ao longo dos ciclos. A

energia dissipada atinge seu máximo no primeiro ciclo, que tem a quantidade energética máxima, e

decai de acordo com o número de ciclos. A energia global do universo se sustenta desde que a soma

das forças conservativas e dissipativas seja constante.

Pegando a trajetória DHO, mostrada na �gura 5.3, as forças que agem sobre o oscilador são

calculadas, veja a �gura 5.4. As forças conservativas oscilam com uma fora-de-fase igual a π. A

força dissipativa age fora-de-fase igual π2 com relação às forças conservativas.
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Figura 5.4: Evolução de tempo das forças agindo em um pêndulo amortecido.

5.2.2.3 Oscilador eletroquímico: cenário de um comportamento complexo

Uma interface eletroquímica é representado em termos dos elementos de circuito onde o capacitor

(de capacitância Cdl) representa a dupla camada elétrica e o resistor (de resistência R) a resistência

ao �uxo de elétrons. Esses elementos posicionados em paralelo representam a interface que responde

a uma pequena pertubação de corrente (4I) com um pequena variação de potencial (4V ). Caso
a interface fosse um resistor puro a pertubação corrente e potencial teriam uma defasagem (θ) de

zero graus e caso fosse um capacitor puro uma defasagem com atraso de 90 graus. No caso de uma

circuito RC paralelo o ângulo de defasagem entre uma pertubação de corrente e potencial lê-se

θ = arctan

(
−1

wRCdl

)
(5.8)

onde w é a frequência com que o sistem é pertubado. De acordo com essa equação, uma reação

eletroquímica convencional, isto é, operando em estado estacionário �xo, deve ter ângulo típico de

defasagem entre 2π/3 e 2π, posicionado no quarto quadrante, uma vez os valores típicos de Cdl, R

e tempo de relaxação (τRC) são 1mF (se dinâmica, se estática lê-se 1µF ), R = 100Ω e 10mSec

respectivamente. O balanço de energia será feito mais adiante.

5.3 Dissipação e e�ciência em um sistema químico

5.3.1 De�nições básicas: empirismo

A e�ciência química (η) de�nida como a fração de energia armazenada (Pin) que é convertida

por meio de um processo (eletro-) químico dado para a energia disponível (Pout) para qualquer
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outro tipo de processo [181, 182]

η(t) =
Pout
Pin

(5.9)

Por outro lado, a e�ciência em termos de dissipação é

η(t) = 1− D

Pin
(5.10)

onde a energia dissipada (D) por um processo é função do tempo e é de�nida como

D = f (t) = Pin − Pout (5.11)

A reação eletroquímica fornece uma maneira precisa de medir a taxa constante da reação por

meio da medição do �uxo de elétrons (corrente externa) através da interface, já que o elétron é parte

de uma reação eletroquímica como um produto ou reagente. Dessa forma, a energia de entrada (Pout)

é calculada com precisão por meio da medição da potência (4V ) e corrente (I) através da interface

Pout (t) = 4V (t) I (5.12)

enquanto a energia de entrada (Pin), para uma interface sólido/gás, depende unicamente do

tipo de reagente (4H° − enthalpiamolar) seu �uxo (f) dentro do reator, assim como de outras

variáveis termodinâmicas, como a pressão (P) e a temperatura (T).

dPin (t)

dt
=
4H°P
RT

(5.13)

Essa escolha de cálculo da potência de entrada conta a potência total entrando na câmara

eletroquímica e não a quantidade de espécies absorvida. A despeito disso, a precisão do cálculo é

garantida, já que esse procedimento demonstrou ser equivalente a outros procedimentos usuais para

célula a combustível [183]. Adicionalmente, a entalpia é considerada independente das capacitâncias

calorí�cas especí�cas, considerando-se os valores da temperatura empregada (aproximadamente de

30 a 80ºC).

Com relação à e�ciência calculada de acordo com a de�nição 5.9, a dependência temporal da

e�ciência é esperada, já que tantoPin como Pout são funções do tempo. Se tivermos um regime

estacionário estável, a voltagem e a corrente, na equação 5.12, serão constantes ao longo do tempo,

o que resulta em uma constante de e�ciência ao longo do tempo. No caso de uma oscilação autô-

noma da voltagem do eletrodo, a Pout terá uma dependência temporal e, para evitar também uma

dependência temporal da e�ciência, tanto Pin quanto Pout serão integradas no mesmo tempo mais

longo, o que rende uma e�ciência mediana.

Em um sistema aberto, o �uxo de reagentes deve ser levado em consideração para a se calcular a

energia de entrada. O sistema químico aberto opera sob um �uxo contínuo de reagentes e um mer-

gulho constante de produtos a montante e a jusante do centro reacional. Uma célula a combustível,

por exemplo, é um tipo de sistema aberto. A entalpia molar, 4H(298K),de um certo combustível

deve ser levada em conta em termos do �uxo de combustível no reator (f � �uxo em litros por

minuto), ao invés de considerar apenas um molar, como lê-se abaixo

dPin (t)

dt
=
4H°P
RT

f (5.14)
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Onde R é o gás constante, T e P são a temperatura e a pressão na fase do gás dentro da

câmara. Essa equação é empregada tanto para o estado oscilatório quanto para o estacionário e tem

compatibilidade dimensional com Pout. Contudo, no caso do comportamento oscilatório, os cálculos

tanto de Pout e Pin devem ser feitos, a despeito da dinâmica (caótica ou não) e do tempo. Para

calcular a energia de entrada, a equação 5.12 é integrada ao longo de um período longo chamado t∞.

Dessa forma, a equação é independente do tipo da dinâmica desde que um número representativo

de ciclos são tomados em consideração. A energia expelida foi calculada integrando-se o potencial

oscilante sobre o tempo e então multiplicado pelo valor da corrente. Lembrando que, no limite de

integração deve ser usado o mesmo tempo t∞que foi considerado no calcula da energia de entrada.

A e�ciência é expressa em termos de três quantidades(D,Pin, Pout) e, em sentido prático, é cal-

culada partindo-se das duas quantidades medidas: Pin e Pout. A energia que está entrando deriva de

um cálculo termodinâmico simples, enquanto a energia de saída tem um acesso experimental fácil.

Com relação à função dissipada, ela pode ser inferida indiretamente por meio da equação 5.18. A

energia dissipada, por outro lado, pode ser modelada através da equação termodinâmica fenome-

nológica [184]. Contudo, existe um critério da evolução da entropia em um estado su�cientemente

distante do equilíbrio, apesar de a produção de entropia dever ser positiva.

O efeito joule pode ser tomado como um exemplo genérico de dissipação de estado próximo ao

equilíbrio. A voltagem representa a energia do movimento de uma única carga elétrica dentro do

campo elétrico [185], e o valor VI (medido no terminal de um dispositivo eletroquímico) representa

a energia totêal disponível por uma reação eletroquímica. Considerando-se um volume de controle

em volta de um �o condutor, o valor VI representa uma quantidade de calor gerada (o efeito joule)

por meio da colisão das partículas carregadas com a rede cristalina, que é circundada pelo ganho

de energia cinética devido à inserção de uma carga livre em um campo elétrico e, portanto, o �uxo

do elétron é mantido constante dentro do �o. Esse exemplo leva a outra observação: considerar o

volume de cotrole como um análogo ao ponto referencial na mecânica clássica de Newton é uma

racionalização possível.

5.3.2 E�ciência de uma reação química exotérmica

Em um sistema fechado, a energia total realizada por uma conversão química exotérmica é a

entalpia padrão da reação (∆H(T )), enquanto a energia restante, deduzindo-se o termo entrópico

(T∆So), em uma temperatura T constante, é a energia livre de Gibbs (∆Go(T )). Aplicando-se essas

idéias à equação 5.11, a e�ciência ideal é

ηideal =
4G0

(T )

∆H(T )
= 1− T∆S0

∆H(T )
(5.15)

A e�ciência ideal não leva em conta nenhum tipo de processo irreversível e a única dissipação

considerada é a dos termos entrópicos relacionados à relação de ordem e desordem entre reagentes

e produtos da reação. Dessa forma, a e�ciência ideal é um valor que diz respeito aos estados inicial

e �nal somente. este caso desonsidera o tipo de processo que conduz a conversão. Em um sistema

fechado partindo do estado inicial em direção ao estado �nal, a conversão química experimenta
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uma mudança progressiva nas a�nidades a cada momento da coordenada de evolução da reação,

o que dá à e�ciência a característica de função temporal. Sob a luz das idéias de Prigogine, é o

processo ireversível que guia o sistema do estado inicial para o estado �nal estável. Assim, a energia

dissipada (D) do processo irreversível, como lido na equação 5.11, deve ser considerada e a e�ciência

do sistema passa a ler

ηprática = 1− T∆S0 +D

∆H(T )
(5.16)

onde D ≥ 0. No equilíbrio inicial D = 0 e a e�ciência é lida como e�ciência teórica. Tão logo

haja presença de um �uxo líquido de conversão, D > 0 e a e�ciência passa a ser lida como e�ciência

prática.

Se considerarmos que a produção de entropia, Pout, têm somente uma dissipação química, ou

seja, que não há difusão, mas tão somente a evolução temporal das coordenadas de um grupo j de

reações, a produção de entropia será de�nida em termos das a�nidades Aj multiplicada pelas taxas

de reações, J j , como visto abaixo

Pout = −
l∑

j=1

AjJj ≥ 0 (5.17)

Considerando-se a a�nidade em termos de potencial eletroquímico, a a�nidade �eletro�-química

deve ser

µj = µoj + δjFϕ (5.18)

E a produção de entropia eletro-química, equação 5.16, transforma-se em

Pout = −
l∑

j=1

[
Ijµj + Ir,jδ

jFϕ
]

(5.19)

Onde Ij é a taxa de evolução de tempo da cobertura da espécie j na superfície e é governada

pela equação de Butler-Volmer; F é a constante de faraday; δj é o deslocamento de carga; ϕ é a

potencia do eletrodo; e µoj é a potência eletroquímica da reação j.

5.3.3 E�ciência em um sistema eletroquímico

Outro procedimento modelo para calcular a e�ciência inclui a e�ciência parcial tanto da energia

potencial quanto da energia cinética. Como proposto por outros [186], a e�ciência de um dispo-

sitivo eletroquímico depende de dois quocientes, εi e εv o que, em princípio, degrada a e�ciência

termodinâmica teórica, que é considerada a e�ciência máxima. O quociente εv diz respeito ao pro-

cesso de polarização relativo ao potencial termodinâmico em equilíbrio. Por outro lado, o quociente

εi diz respeito a uma reação incompleta de espécie eletroativa que pode formar um intermediário

não-reativo ou que pode competir com uma reação paralela que não alcança a �nalização oxidativa.

Dessa maneira, a e�ciência prática é
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ηpratical = ηfc εv εi

ηpratical =
∆Go(T )

4H(298K)

Vexp
Vteoric

Jexp
Jteoric

(5.20)

onde V representa a potência experimental e J a corrente experimental.

A �gura 5.5 expõe a e�ciência de acordo com a e�ciência parcial da equação 5.20 e a e�ciência

de acordo com as equações 5.20 e 5.9, de modo a demonstrar que elas são totalmente equivalentes.
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Figure 5.5: E�ciência obtida a partir da curva de polarização em uma célula a combustível (em quadrado
preto) de acordo com os procedimentos da equação 5.19 (modelo de e�ciência parcial) e 5.10 junto com 5.11.
outros: Oxigênio (50 sccm), hidrogênio impuro (20 sccm), 30º C.

5.3.4 E�ciência de um oscilador HNDR: descobertas experimentais

Até agora, a e�ciência foi discutida em termos de racionalização abstrata e um exemplo dado em

uma célula a combustível. Aqui, as principais características de um oscilador HNDR (acrônimo para

Resistência Diferencial Negativa Oculta) são descritas, o que é intimamente ligado aos argumentos

dados para empregar uma mistura de H2/CO como uma representante mecanicista dessa classe. A

ocorrência de instabilidades em reações eletrocatalíticas depende da presença crucial da resistência

farádaica negativa (que dá origem à região de resistência negativa � NDR � no plano E versus J) e

da resistência externa (inclusive a resistência não compensada do eletrólito). Contudo, a ocorrência

de oscilação estável depende do controle externo da célula eletroquímica, que basicamente de�ne o
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tipo de parâmetros de controle para a Bifurcação de Hopf [145, 187]. Por exemplo, sob condições

potenciostáticas, a oscilação de corrente aparece ou na presença de queda de zero ohm (realmente

potenciostática), representando o oscilador químico puro, ou na presença de uma resistência externa

grande o su�ciente representando a classe conhecida como HNDR. Do ponto de vista mecanicista, o

HNDR tem duas principais características: [151] uma etapa eletroquímica independente responsável

por grandes valores de corrente farádica (o transportador de corrente principal) e a prsença de

processos de adsorção dependente do potencial. A corrente principal é fornecida por um processo

que consome espécies não-essenciais para as oscilações, por exemplo, hidrogênio adsorvido ou uma

molécula pequena adsorvida que são representados como um circuito em linha reta nos espaços livres,

veja a �gura 4.11c. Portanto, tanto a oxidação do hidrogênio quanto a desidrogenação gradual de

moléculas pequenas podem conquistar a corrente principal. O laço de retroalimentação positiva é

fornecido pelo envenenamento lento da superfície por CO por meio da adsorção competitiva de

CO ou da formação de CO como um intermediário durante a oxidação de moléculas pequenas. A

reação negativa envolve a reação de CO adsorvido com a espécie oxigenada adsorvida através do

mecanismo LH. Como deve ser aparente, a mistura de H2/CO é um sistema de reação mimética

que representa o mecanismo oscilatório da oxidação da molécula pequena.

O experimento mostra que a e�ciência para o regime oscilatório é sempre mais alta do que o

estado estacionário respectivo. A prova experimental parte da medida dos pares I versus ∆V (t) para

uma única célula a combustível seguida pelos cálculos da e�ciência (veja a seção abaixo para maiores

detalhes). A e�ciência no estado estacionário para uma célula a combustível convencional segue uma

parábola, Figura 5.6, que é o mesmo per�l da energia de saída da geração de energia. Na presença

do hidrogênio puro, a e�ciência máxima é alcançada no estado estável único, não importa como

o sistema seja perturbado: potenciostaticamente ou galvanostaticamente. Na presença de traços

de CO, o mecanismo de reação atinge dois estados estáveis, dependendo do modo de controle:

[188] cinética oscilatória em experimentos galvanostáticos e cinética estacionária em experimentos

potenciostáticos. Por um lado, a e�ciência em cinética estacionária diminui, em comparação com

a oxidação do hidrogênio puro, devido à maior super-voltagem (em torno de mais de 250 mV)

para essa reação na presença de CO. Por outro lado, o mesmo mecanismo operando em estado

oscilatório sempre rende maior e�ciência. Além disso, os experimentos permitem inferir a e�ciência

em diferentes dinâmicas oscilatórias.

Apesar da origem do modo de oscilação misto demonstrado por um FC, as descobertas aqui

mostram uma característica geral para esse espaço de fase bidimensional (�gura 2.5 e 2.6): o padrão

temporal não periódico é o estado dinâmico mais e�ciente para conversão de energia, veja Figura

5.6a (ver o tipo de dinâmica no diagrama de fase na �gura 2.6). Uma conclusão similar foi rela-

tada em uma simulação aplicada a um oscilador químico (combustão do metano), onde o atrator

caótico estabeleceu uma conversão mais e�ciente em comparação com o atrator de período-1 [189].

Focalizando-se na dinâmica da célula a combustível, a sequência de estados p1→ p2→ aperiodico

aparece por meio da corrente crescente, o que, por sua vez, é seguido por um aumento da e�ciência,

veja a Figura 5.6b e a respectiva série de tempo na �gura 5.7. Por outro lado, operar a CaC com um

grande �uxo de reagentes anódicos tornam a cinética complexa homogênea e a corrente crescente

move o atrator em direção a uma operação tão e�ciente quanto o emprego de hidrogênio puro,

veja Figura 5.6c-d. Apesar do valor absoluto da e�ciência no último caso ser baixo, a e�ciência

relativa comparada com o sistema ideal (hidrogênio puro) é alta, o que tem um impacto tecnológico
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imediato.

Figure 5.6: E�ciência para um sistema operando com gases puros (O2/H2) e hidrogênio impuro
(O2/H2+100 ppm CO); o último opera em um regime oscilatório com aplicação de corrente constante ou
em um regime estacionário com aplicação de voltagem constante.

O ganho de e�ciência em um mecanismo (bio)químico operando em regime oscilatório foi rela-

tado e discutido pela primeira vez nos anos noventa, por Ross et al. [182, 190, 191, 192]. Os autores

sugerem que a oscilação forçada otimiza a e�ciência da conversão de energia de acordo com suas

descobertas experimentais sobre uma reação bioquímica [191, 192, 190] e de combustão [182]. Essa

conversão mais e�ciente da energia livre armazenada dos reagentes em produtos foi atribuída a

uma redução da dissipação química. Hjelmfelt et al. [193] �zeram esforços para analisar as mesmas

possibilidades para um sistema eletroquímico apresentando instabilidades cinéticas sem a elucida-

ção da categorização moderna de osciladores eletroquímicos [194, 195]. Essa classi�cação moderna

traz o HNDR como uma classe de osciladores que tem o tipo de mecanismo de cinética complexa

apresentado pela maioria das eletrooxidações de moléculas pequenas.
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Figure 5.7: A série de tempo potencial experimental de uma célula a combustível operando com hidrogênio
impuro (O2/H2+100 ppm CO) a 20sccm e 55ºC.

5.3.5 E�ciência de um oscilador HNDR: predições teóricas

A produção de entropia,[196] como de�nida na equação 5.17, deve levar em conta todo o processo

com um �uxo líquido de elétrons através da interface elétrica. Um oscilador eletroquímico pode ter

uma variedade de �correntes extremas� (laços de retroalimentação) mas nenhum deles terá uma

taxa absoluta excessivamente mais alta do que a corrente principal. De acordo com Strasser et al.

[65, 197, 198, 199], o HNDR tem uma corrente espectadora devido a um processo eletroquímico que

não pertence ao mecanismo ativador-inibidor, mas que porém, usa os espaços livres tanto quanto

forem disponíveis, o que é interpretado gra�camente na �gura 4.11 como uma linha reta sobre os

sítios livres. Portanto, a produção de entropia de outras �correntes extremas� é insigni�cante e a

dissipação é conduzida somente pela corrente principal (o �uxo interfacial principal). A corrente

principal e o oscilador HNDR são associados a pelo menos dois processos dependentes do potencial:

[194] um processo mais lento que tem uma impedância positiva e domina a dependência potencial em

estado estável e um processo relativamente rápido dando origem à impedância negativa. O último

refere-se à oxidação mais rápida do veneno (ou etapa autocatalítica) e o primeiro ao envenenamento

mais lento da superfície. No quadro 1, abaixo, encontra-se a predição teórica.
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QUADRO1: PREDIÇÃO TEÓRICA

A�rmativa: a produção de entropia irrevesível para uma oscilador HNDR prediz uma maior

e�ciencia no regime oscilatório comparado com o respectivo ramo estacionário, uma vez que o

sobrepotencial e a corrente possuem um ângulo de defasagem no segundo quadrante.

Prova: sem perda de generalidade, a oxidação de H2 na presença de CO representa um oscilador

HNDR. A produção de entropia da rede eletroquímica é majoritariamente movida pela corrente

principal. A produção de entropia (P ou P out) para a corrente principal assume a forma genérica

de �uxo multiplicando as forças eletroquímicas, conforme a equação 5.19:

P = −[Iµj + IδjFϕ]

Pst- Dissipação no estado Estacionário

PH2
st > P

H2/CO
st pois

{
δH2 <<< δH2/CO

I(t) e ϕ(t+ Ψ) possuí Ψ = 0

Poscil- Dissipação no estado Oscilatório

Considerando as funções periódicas

{
I = I0 + k∆ϕ cos(wt)

ϕ = ϕ0 + ∆ϕ cos(wt+ Ψ)

A produção de entropia lê

P
H2/CO
oscil = P

H2/CO
st + δH2/COγ cos Ψ + C

{
γ = Polinômio de ∆ϕ

C = Constante

No ponto de bifurcação de Hopf (HB), a corrente e o potencial oscilam com um ângulo de defasagem

igual a ϕ = 180◦. Considerando um atrator localizado entre o HB e o SNB, o ângulo de defasagem

deve ler 180◦ < ϕ < 0 e assim:

P
H2/CO
st < P

H2/CO
oscil com −1 < cosϕ < 0

Eficiência no ramo estacionário e no estado oscilatório

Usando as de�nições termodinâmicas de e�ciência das equações 5.10 ou 5.11:

η
H2/CO
estacionário < η

H2/CO
oscilatório < ηH2

estacionário
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5.3.6 Resumo �nal

O mecanismo de operação de um oscilador HNDR dispersa menos energia compadado com o

respectivo estado estacionário. Por essa razão, o oscilador HNDR exibe a dinâmica mais e�ciente

de conversão do potencial eletroquímico em energia eletroquímica. Esta sentença foi extraída da

análise lógica da produção interna de entropia tanto quanto por meio de resultados experimentais.



Capítulo 6

Discussão geral e perspectivas

�Não precisamos entender tudo, é possível viver em estado de suspeita e dúvida�

Iracema Macedo

Nesse trabalho foram explorado dois aspetos de um sistema químico afastado do equilíbrio

termodinâmico. O primeiro aspecto dedica-se a identi�car o mecanismo do oscilador eletroquímico

em uma CaC (célula a combutível) reconhecendo-se as contribuições puramentes mecanisticas e as

espaciais sendo esta última racionalizada em termos dos acoplamentos espaciais em uma CaC. E

o segundo aspeto refere-se a uma investigação termodinâmica sobre como a dinâmica oscilatória

re�ete em um aumento de e�ciência de conversão de energia.

O confronto de resultados em um sistema fundamental (célula de três eletrodos tratado no

capítulo 4) foi decisivo para entender o aspeto mecanístico da oxidação complexa de CO puro

e na presença de processo faradaíco paralelo. Koper et al.[8] haviam levantado um paradigmática

questão sobre a oxidação complexa do CO: �Como a oxidação de CO que é uma S-NDR (�resistência

diferencial negativa� na forma de S) pode resultar em um oscilações potenciostáticas como as que

ele observou?� De fato, a questão em essência deveria ser �Como um sistema bi-estável que possui

apenas um grau de liberdade poderia passar pela bifurcação de Hopf que é de�nida para sistema com

pelo menos dois graus de liberdade?� O modelo de oxidação de CO requer mais ingredientes do que

apenas a competição entre o CO e as espécies oxigenadas pelos sítios livres. Pois diferente do caso

catalítico, a oxidação complexa do CO em eletrocatálise possui modelo cujo os graus de liberdade

é é reduzido de dois para apenas um pela relação de vínculo de�nida pelo controle eletroquímico.

E nesse cenário apenas biestabilidade é permetido, como visto nos experimentos do capítulo 4.

Com os experimentos em meia célula, provamos que altas taxas de difusão são absolutamente

desnecessárias para a bi-estabilidade da oxidação de CO pois esta variável apenas altera o tempo de

relação médio em que o voltamograma dever ser aferido. Na presente tese, prova-se que a biestabili-

dade da oxidação do CO pode dar origem a oscilações se adicionado uma variável extra que confere

o segundo grau de liberdade requerido para a bifurcação de Hopf. O primeiro exemplo, conta com a

adição de um processo paralelo por meio da adição de íons cloreto ao sistema reacional. O processo

de adsorção/dessorção de íons cloreto não mascara a região NDR e no voltamograma base é possível

identi�car a região de biestabilidade onde o S-NDR está localizado. O segundo exemplo, incluí a

79



80 DISCUSSÃO GERAL E PERSPECTIVAS 6.0

adição de corrente paralela promovida pela adsorção e oxidação de hidrogênio, um dos processos

com uma das mais altas taxas cinéticas. Tal sistema reativo exibe as características de um oscilador

HNDR. E do ponto de vista mecanístico, a oxidação de H2/CO mimetiza a oxidação de moléculas

pequenas apesar da fonte de CO diferir, enquanto uma adsorve CO do meio a outra adsorve a

partir de uma oxidação prévia.

As oscilações robustas que aparecem durante a eletroxidação de H2/CO em meia célula são do

tipo harmônicas de período-1 logo após a passagem do longo transiente (cerca de 10h), o que de

fato está em acordo com o previsto para um sistema de dois graus de liberdade. Oscilações durante

a oxidação de H2/CO em dispositivo de célula a combustível (CaC) exibiram caos determinístico

cuja prova indubitável foi a previsibilidade de curto alcançe encontrada para a dinâmica caótica.

Contudo, para explicar a dinâmica caótica durante a oxidação de H2/CO em uma CaC é requerido

pelo menos um grau de liberdade extra, ou seja, há necessidade de pelo menos uma variável extra.

E para este caso, o grau extra de liberdade é atribuído a uma variável espacial e o eletrodo de uma

CaC deve ser tratado como um sistema que incluí variáveis espaciais ao mecanísmo químico. No

capítulo 2, a CaC foi tratada como um sistema espacialmente heterogênio no que diz respeito a

forte possibilidade de uma dinâmica com valor dos paramêtros de bifurcação dependente da posição

espacial (subseção 2.5.3). Considerando o tratamento feito ao sistema espacialmente homogênio,

resalta-se que a oxidação de H2/CO deve ser empregado como sistema padrão da dinâmica osci-

latória da classe HNDR de osciladores eletroquímicos, classe esta que incluí a oxidação oscilatória

de moléculas pequenas. Eletrocatálise de H2/CO deve responde por dois graus de liberdade e as

oscilações em princípio devem ser harmônicas de período-1, fato con�rmado nos experimentos em

meia célula (capítulo 4). Considerando que a eletrocatálise de moléculas pequenas envolve a pre-

sença de outros adsorbatos/intermediários, deve-se esperar a adição de outros graus de liberdade o

que resultará em dinâmica mais complicada que a de período-1. Ademais, outras diferenças devem

estar presente quanto a energia de ativação como comentado em algum momento abaixo.

A energia de ativação no regime oscilatório acusa um processo de condução protônica da mem-

brana como sendo a etapa determinante do processo, o que nos leva a seguinte argumentação lógica:

a corrente protônica esta acoplada com a oxidação de hidrogênio e portanto, a etapa limitante do

processo oscilatório é de�nida por restrições na corrente majoritária do oscilador HNDR. A consi-

derar que a condutividade intrísica do membrana de Na�on depende de parâmetros como pressão

parcial de hidrogênio e pressão parcial da água, crê-se ser possível uma variação espacial da condu-

tividade da membrana. Essa, pode ser considerada como a primeira variável espacial de relevância.

Uma segunda consideração incluí a geometria do CaC, sabe-se não ser possível a presença, como

visto abaixo de corrente protônica no sentido paralelo ao plano da membrana o que nos leva a

crêr que numa CaC não exita acoplamento por efeito de campo elétrico entre os elementos sobre

o eletrodo anódico. Contudo, deve-se existir um forte acoplamento elétrico entre os elementos do

cátodo e anodo perpendiculares ao plano da membrana. O acoplamaneto entre anodo e cátodo

pode ser considerado como a segunda variável espacial de relevância. Por �m, trabalhos do grupo

de pesquisa na Àustria[50, 48, 47, 150] revelam que os gases dentro do duto na placa de gra�te,

sofrem alteracões das pressões parciais ao longo do curso gasoso. A variação do composição gasosa,

pode ser considerada como a terceira variável espacial de relevância.
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A evidência experimental desse trabalho acusou a corrente principal do oscilador HNDR como

sendo o processo eletródico �gargalo�, i.e. a etapa limitante do processo. Sendo assim, a energia

de ativação lida para um oscilador HNDR corresponde a algum processo em série com a corrente

principal quando não a própria corrente principal. No caso da oxidação de H2/CO, foi observado

a energia de ativação do processo de condução da membrana (que é um processo em série com a

corrende principal de oxidação e localizada a jusante dessa corrente) para os experimentos dessa

tese; e foi observado a energia de ativação do processo de adsorção de hidrogênio nos escassos sítios

livres sobre o carpete de CO adsorvido (que é um processo em série com a corrente principal de

oxidação e localizada a montante dessa corrente) para os experimentos do grupo de pesquisadores

de Magdeburg.[58] Transladando a discussão do sistema H2/CO para o sistema de oxidação de mo-

léculas pequenas, espera-se que o comportamento Arrhenius esteja presente para o oscilador HNDR

que possua corrente principal com alta taxa cinética e que o comportamento anti-Arrhenius surja

apenas quando a valor absoluto da taxa cinética da corrente principa seja equiparável aos das taxas

dos feedback loops, ao seja, equiparáveis as taxas cinéticas aos processos de adsorção/oxidação de

CO, adsorção/desorção/oxidação de adsorbatos intermediários e da adsorção oxidativa da água.

Nessas circunstâncias, espera-se uma maior e�ciência termodinâmica para os osciladores com com-

portamento Arrhenius quando comparados com os Anti-Arrhenius.

A cinética complexa é um estado termodinâmico afastado do equilíbrio que expele grande energia

ao custo de uma baixa dissipação. Essa a�rmativa é sustentada independente de se as oscilações

são autônomas ou periodicamente forçadas. Na verdade, provamos experimentalmente no capítulo

5 que há um ganho de e�ciência para o regime oscilatório com respeito ao ramo estacionário. Fato

que é diretamente relacionado com a diminuição da energia dissipada (energia perdida) como é fácil

concluir pela análise da equação 5.10 (note que a Pin é constante uma vez que os valores de �uxo e

temperatura são constantes para um dado atrator da dinâmica da CaC). Equivalentemente, pode-se

concluir que a dissipação diminui, pois o processo expele mais energia (Pout aumenta na análise da

equação 5.11 enquanto Pin é constante) ou que porque o processo expele mais energia a e�ciência,

na equação 5.9, aumenta. O último argumento é preferencialmente adotado nessa tese, pois tal

argumento foca-se no fato que o processo é responsável por eliminar o gradiente eletroquímico entre

o estado inicial (H2 − CO/O2) e o estado �nal (CO2/H2O) de equilíbrio e assim este argumento

foca-se na velocidade em eliminar um gradiente. Como Prigogine havia a�rmado [176] �Instabilities

(. . . ) leads to a more e�cient mechanism for restoring equilibrium in the system as a whole�.
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ANEXO I: Análise dos �uxos de energia no ciclo de um pistão irre-

versível

(a) Cálculo do �uxo de trabalho

A análise da seção 5.2.1 considera que o pistão realiza trabalho mesmo na ausência de uma força

resultante zero; uma vez que o processo ocorre com variação dq e dw, pode-se dizer que a soma dos

dw é o trabalho total resultante. Esse trabalho é realizado contra a pressa externa. Durante todo

o processo a pressão externa é constante. Como o pistão tem uma área (A) bem de�nida tem-se

F ext = PextA. O trabalho total realizado no processo de expansão do pistão reversível e irreversível

é:

wrev = Fextd

wjrr1−2 = Fextd
′

O trabalho de compressão é

wirr3−4 = −Fext
(
d′ − d”

)
wirr5−1 = −Fextd”

A convenção do �uxo de trabalho é positiva para o �uxo apontado para dentro do sistema

(sistema recebe) e negativo para o apontado para fora (sistema fornece).

(b) Cálculo da energia dissipada

A energia dissipada em um processo é produzida pelo processo dissipativo. No pistão irreversível

considerado, pode-se modelar a energia dissipada pelo atrito como sendo o trabalho de atrito ( watr)

realizado pela força de atrito ( Fatr), watr = Fatr∆y. Ou ainda, pode-se calcular a energia dissipada

como a diferença entre o trabalho reversível e irreversível:

D = wrev − wirr

Isso implica que da energia total disponível pelo pistão (wrev) parcela é dissipada (D) restando

uma quantidade menor de energia disponível na forma de trabalho (wirr). A cada meio ciclo a

energia total do pistão é menor. Observe na Fig. 1 que a energia total do pistão no segundo meio

ciclo ( Fextd′ no processo 3-4) é menor que no primeiro (Fextd no processo 1-2), pois d′ < d. A

máxima energia é sempre visualizada considerando o processo reversível. Assim a energia total

disponibilizada na forma de trabalho no processo reversível e irreversível nos ciclos do pistão da

Fig. 5.2 é apresentada no quadro I.
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Trabalho líquido no processo → Reversível Irreversível

Processo 1-2 (expansão) Fextd Fextd
′

Processo 3-4 (compressão) Fextd
′ Fext(d

′ − d”)

Processo 5-1 (compressão adicional) Fextd” +D5−1 Fextd”

O trabalho da compressão adicional é maior que o trabalho de deslocamento d” devido à presença

de forças de atrito e por isso a energia dissipada é contabiliza. Considerando o quadro acima a energia

dissipada nos processo de expansão e compressão respectivamente:

D1−2 = Fext
(
d− d′

)
D3−4 = Fextd”

(c) cálculo do �uxo de calor

Para um sistema inserido em um campo não conservativo a lei de conservação de energia deve

basear-se em

E = H +D

Onde a energia total (E) é constante e igual a energia conservativa (H repesenta o sistema

Hamiltoniano) somada a energia não-conservativa (D representa a sistema não hamiltoniano).
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ANEXO II: A equação de balanço

A equação de balanço é largamente usada na física em eletromagnetismo e na engenharia em

mecânica dos �uidos. Surge da análise da quantidade de uma propriedade em um elemento de volume

dV em um campo vetorial de tal propriedade. Um dado elemento de volume dV é �sicamente contido

dentro da superfície de controle ds. O volume total é dado por V e a área superfície que o delimita

por S. Considere certa propriedade Z cuja densidade é denotada por z, z = dZ
dV . Uma mudança da

quantidade da propriedade z no volume dV é igual à soma do saldo de �uxos que entram e saem

do elemento dV mais o que é produzido dentro do elemento de volume dV.

dz = dztroca + dzproduzido

Em linguagem matemática re�nada, essa idéia geral pode ser escrita na forma integral e dife-

rencial. O �uxo da função vetorial
⇀
z , φz, através da superfície S pode se contabilizado pela integral

φ→
z

=
¸ ⇀
J z × d

→
s

S

onde
→
ds é o elemento de superfície orientado positivamente para fora da superfície

S, e por isso a convenção é que o �uxo de saída é positivo. Se considerarmos φz como a quantidade z

produzida por unidade de volume e tempo, a quantidade de Z devido à produção interna ao volume

de controle é igual a
´
V

φzdV . Então a equação de balanço pode ser escrita como

d

dt

ˆ

v

zdV =

ˆ

V

φzdV −
˛

S

⇀
z × d→s

Onde o sinal negativo surge da convenção em assumir o �uxo com direção contraria ao da

de�nição do elemento d
→
s , ou seja, o �uxo de saída é considerado negativo a partir de agora. Usando

o teorema de transporte de Reynolds.

d

dt

ˆ

V

zdV =

ˆ

V

∂z

∂t
dV +

˛

S

z
→
v ×→nd→s

E o teorema de Gauss

˛

S

→
Jz × d

→
s =

ˆ

V

(
∇×

⇀
Jz

)
dV

A equação de balanço na forma diferencial após considerar que não há convecção (
¸
S

z
→
v ×→nd→s =

0) �ca

∂z

∂t
= φz −∇×

→
Jz

O termo φz é dito termo fonte. O termo fonte é dito fonte geradora caso produza a propriedade

genérica z, e por convenção o sinal é positivo. É dito sumidouro caso consuma a propriedade genérica

z e por convenção o sinal é negativo.
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