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Introdução 

A energia solar atrai a atenção da comunidade 
científica por ser capaz de produzir combustível, 
além de energia elétrica, de forma limpa e 
renovável. A fotossíntese artificial surge então como 
um método de obtenção do hidrogênio, como 
combustível limpo, produto da dissociação da água. 
A etapa de oxidação da água, mais difícil, ocorre na 
natureza devido a catálise promovida por um 
agregado de Mn4CaO5. Inspirado nesse agregado, 
estudos mostram que óxidos de metais nobres 
possuem os melhores resultados como 
catalisadores dessa mesma etapa. Como alternativa 
ao alto custo, metais da primeira série de transição 
se mostraram alternativas promissoras. 

O trabalho então foca na utilização de óxidos de 
manganês dopados com paládio como catalisadores 
para reação eletroquímica da oxidação da água 
investigando o efeito da dopagem de paládio e do 
tipo de deposição do catalisador em FTO. Para tal, 
os óxidos foram sintetizados[1] e caracterizados, 
para em seguida serem depositados em FTO por 
droping cast (DC). Os filmes também foram 
preparados por eletrodeposição[2][3][4] por três 
métodos: Cronoamperometria por Potencial Fixo 
(PF), por Potencial Alternado (PA) e Voltametria 
Cíclica (VC). Em todos os métodos, o filme de 
paládio foi depositado sobre o filme de manganês 
(MnPd). No último método, a ordem de deposição 
também foi investigada: (MnPd), (PdMn) e com 
deposição conjunta [(MnPd)]. 

Resultados e Discussão 

 
Figura 1: Imagem dC/dZ de AFM a) puro; b) 

dopado. 
 
Pela imagem de AFM, foi possível analisar a 
superfície do filme catalítico e estimar o seu valor de 
capacitância. O filme que apresenta dopagem 
possui aproximadamente dez vezes o valor de 
capacitância do filme puro, mostrando que o paládio 
torna o catalisador mais eficiente. 

 
Tabela 1: Sobrepotenciais (mV) referente a cada 
método de deposição do catalisador, nos valores de 
densidade de corrente 0,2 e 5 mA/cm² (eletrólito de 
KOH 1M,pH = 13).. 

Deposição j = 0.2 (mA/cm²)  j = 5 (mA/cm²)  

FTO sem filme  660 1300 

DC Mn 490 930 

DC MnPd 500 990 

PF Mn 450 870 

PF MnPd  360 940 

VC Mn 560 1150 

VC MnPd 340 890 

PA Mn  460 950 

PA (MnPd)  440 940 

PA MnPd  510 1140 

PA PdMn  300 740 

 
A tabela mostra que o catalisador de fato diminui o 
sobrepotencial, tal como a presença do metal nobre 
em todos os métodos. A eletrodeposição, portanto, 
apresentou os melhores resultados tendo destaque 
ao PA PdMn, que possuiu o menor sobrepotencial 
dentre todos. 

Conclusões 

Conclui-se que a presença do paládio, na maioria 
dos casos, é crucial para o aumento da eficiência 
catalítica tanto no aumento da capacitância, quanto 
na diminuição da resistência do filme e no 
sobrepotencial. 
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