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Introdução 

Esforços têm sido realizados para promover o gás 
hidrogênio como fonte de energia limpa(1). A 
viabilidade energética para a dissociação da água 
exige a minimização da barreira cinética 
desfavorável da reação de oxidação da água 
(WOR)(2). Óxidos de metais de transição têm sido 
investigados para atuação em alta escala e menor 
custo para dispositivos de fotossíntese artificial(2). 

Os objetivos do trabalho são sintetizar e 
caracterizar os óxidos de cobalto puros e dopados 
com Paládio (10%), testar os filmes na eletrocatálise 
da WOR e comparar a eficiência dos filmes na de 
acordo com o tipo de deposição e a presença ou 
não do metal nobre.  Foram preparados 6 filmes ao 
totalpor três métodos de deposição diferentes (Drop 
casting, eletrodeposição em potencial fixo e 
potencial alternado), com e sem paládio. 

Resultados e Discussão 

 Co3O4 puro e Pd/Co3O4 foram preparados por 
síntese solvotérmica e caracterizados por difração 
de raios-x (DRX), MEV-EDS, XPS e MEV-FEG. O 
difratograma foi comparado com a literatura e foi 
possível observar os picos equivalentes à fase 
cristalina do espinélio Co3O4(3). Além disso, picos 
extras sugerem a presença de óxido de Paládio no 
material dopado. Para os filmes preparados por 
eletrodeposição foram realizados AFM e MEV-FEG,  
espectroscopia de impedância (EIS)e Voltametria 
cíclica.  

 
Figura 1. DRX dos óxidos sintetizados Co3O4 e 
Pd/Co3O4. 

Os voltamogramas lineares foram realizados em pH 
14 em 1 mol/L KOH como eletrólito suporte. É 

possível observar que a presença do catalisador 
diminui o sobrepotencial da reação em relação ao 
FTO. Além disso, ambos os filmes contendo óxidos, 
dopados ou não, apresentaram um comportamento 
semelhante. Ao analisar os gráficos, foi possível 
calcular os valores de sobrepotencias e observar 
que os filmes por dropcasting e potencial alternado 
dopados com paládio obtiveram melhor 
desempenho, diferentemente do método de 
potencial fixo, que o puro sobressaiu. 

 

Figura 2. Voltametria linear de todos os filmes. 

Conclusões 

Observou-se um efeito positivo do Pd no 
sobrepotencial inicial (j = 0,2 mA.cm-2) para os 
filmes depositados por drop casting. Já para os 
filmes eletrodepositados, o filme de Co3O4 para 
ambos os métodos apresentou resultados melhores 
que os dopados. Em conclusão, os óxidos 
preparados mostraram resultados promissores, pois 
foram obtidos baixos valores de sobrepotencial, 
especialmente para as amostras preparadas por 
eletrodeposição. 
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