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Introdução 

Muitos estudos vêm sendo realizados para 

desenvolver fontes de energia limpa que substituam 

os combustíveis fósseis. A pesquisa em torno da 

energia solar a revela com grande potencial em se 

tornar uma viável substituinte. Uma das formas de 

empregá-la é através da reação de oxidação da 

água (ROA), onde duas moléculas de água são 

oxidadas para formar prótons e gás oxigênio. 

Contudo, a desfavorável termodinâmica e cinética 

de ocorrência da ROA torna necessário a utilização 

de catalisadores que diminuam essa barreira. Outro 

fator importante é o preço do catalisador. Pesquisas 

feitas em torno da utilização de metais nobres em 

catalisadores se mostraram promissoras, porém o 

custo para produzí-los em larga escala os afasta de 

uma aplicação industrial efetiva. O presente estudo 

visa utilizar-se de metais abundantes na Terra, 

Manganês e Ferro, como catalisadores da ROA. 

Resultados e Discussão 

Foram preparados 5 óxidos de manganês(IV) puro 

do tipo OMS-2 e dopados com ferro(III) via síntese 

solvotérmica na a partir de permanganato de 

potássio e sulfato de manganês(II). Para os óxidos 

dopados foi adicionado cloreto de férrico tal que as 

razões molares Fe/Mn fossem: 1/100, 1/50, 1/25 e 

1/10. Para cada óxido foi preparada uma suspensão 

com álcool isopropílico na concentração 100 mg/mL. 

As suspensões foram aplicadas via drop casting em 

um eletrodo de trabalho de FTO para que se 

formassem filmes. Os filmes foram testados em um 

potenciostato a partir de um sistema de três 

eletrodos: refêrencia (Ag/AgCl 3M), trabalho (FTO) e 

Contra-eletrodo (cabo de platina). 

A partir da voltametria linear pode-se comparar qual 

filme apresenta o menor potencial de subida, ou 

seja, o menor sobrepotencial em que a água 

começa a ser oxidada. Portanto, quanto mais 

íngreme e antes iniciada a curva de subida, melhor. 

Esse sobrepotencial é obtido em densidade de 

corrente (j) de 0.2 mA cm-2. Em j de 10 mA cm-2 

estão a maioria das aplicações industriais. A 

dopagem de ferro se mostra benéfica ao aumento 

da atividade catalítica dos óxidos, porém, na 

proporção de 1:10 o contrário é, novamente, 

verificado.  

 
Figura 2. Voltamograma linear dos óxidos puro e 
dopados em pH 7. 
 
Tabela 1. Valores de sobrepotencial obtidos em 
densidade de corrente (j) de 0.2 e 10 mA/cm², em 
pH 7 e 13. 

pH j OMS-
2 
(mV) 

100/1 
(mV) 

50/1 
(mV) 

25/1 
(mV) 

10/1 
(mV) 

7 0,2 
mA/cm² 

654,9 659,9 606,1 447,4 610,0 

10 
mA/cm² 

2388,3 2261,4 2180,8 1856,1 2271,1 

13 0,2 
mA/cm² 

579,2 652,5 545,5 366,8 528,0 

10 
mA/cm² 

1340,9 1375,1 1270,1 1255,5 1253,0 

 

Conclusões 

Foi observado que a dopagem de Ferro beneficia a 

atividade eletrocatalítica do OMS-2 para a ROA. 

Dentre os óxidos dopados, o 1/25 Fe/OMS-2 teve o 

melhor desempenho catalítico, sinalizando que o 

Ferro em mais altas concentrações (1/10) começa a 

diminuir a efetividade catalítica da dopagem. 
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