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Introdução 

Longe do equilíbrio termodinâmico, instabilidades 
dinâmicas surgem espontaneamente em diversos 
sistemas eletroquímicos, podendo ser facilmente 
registradas através de oscilações de potencial e 
corrente ao longo do tempo. Em regime oscilatório, 
combinando-se experimentos e uma abordagem 
matemática, novas informações mecanísticas que 
não parecem ser acessíveis em regime regular 
podem emergir. Recentemente, em regime 
oscilatório, acoplando-se espectrometria de massas 
a uma célula eletroquímica, on line Differential 
Electrochemical Mass Spectrometry (DEMS), 
demonstrou-se pela primeira vez o desacoplamento 
da produção de CO2 durante a eletro-oxidação de 
metanol, ou seja, a produção de CO2 por diferentes 
vias reacionais foi representada separadamente1. 
Aqui, investiga-se a contribuição de espécies 
parcialmente oxidadas às oscilações temporais, 
espécies não detectáveis por DEMS on line, que se 
dissorvem do eletrodo de trabalho, dissolvendo-se 
na solução eletrolítica. É o caso do ácido fórmico 
formado durante a eletro-oxidação do metanol. 

Resultados e Discussão 
Pode-se ver claramente na Figura 1 que a série 
temporal da produção de dióxido de carbono (m/z = 
44) espelha-se com a evolução da derivada do 
potencial. Este fato revela que a corrente reacional 
registrada durante a eletro-oxidação do ácido 
fórmico pode ser representada pela completa 
oxidação à CO2, um processo bastante simples que 
envolve somente dois elétrons. Para o caso do 
metanol, comparando-se dU/dt com as correntes 
iônicas do CO2 e metilformato obtidas por DEMS on 
line, os resultados mostraram que, em contraste 
com o ácido fórmico, a produção de espécies 
solúveis parcialmente oxidadas contribuem 
significativamente à eletro-oxidação oscilatória de 
metanol.  

 
Figura 1.  Evolução temporal do potencial do 
eletrodo (preto), da corrente iônica para a produção 
de dióxido de carbono (azul) e de dU/dt (vermelho), 
para a eletro-oxidação oscilatória de ácido fórmico 
em platina. 
 

Conclusões 

Combinando-se resultados experimentais com uma 
abordagem matemática poder-se-á expressar, 
indiretamente, a contribuição de espécies solúveis 
parcialmente oxidadas às oscilações de potencial. 
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