
CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ÂNODOS A BASE
DE ÓXIDOS DE TITÂNIO E MANGANÊS PARA EVOLUÇÃO DE OXIGÊNIO

Ânodos à base de óxidos de manganês e titânio foram estudados objetivando sua 
aplicação como eletrocatalisadores na evolução de oxigênio. Dois tipos diferentes 
de suportes foram usados como substratos: titânio e aço inoxidável. Uma mistura 
de  óxidos  de  TiO2  +  MnOs  foi  depositada  sobre  as  placas  de  titânio  por 
decomposição térmica de diferentes soluções precursoras: i- solução aquosa de 
HCl , ii- solução álcool etílico e iii- solução de etilenoglicol. As soluções precursoras 
afetaram a morfologia e a adesão ao substrato. Sendo que o filme obtido em meio 
aquoso apresentou a melhor morfologia e adesão ao substrato de titânio. Para o 
filme  obtido  em  etilenoglicol  foi  obtido  baixa  adesão  ao  substrato  o  que 
comprometeu  suas  características  eletroquímicas.  No  substrato  de  aço  a 
metodologia de preparação dos filmes foi o método Pechini. Estes filmes foram 
caracterizados por forte adesão ao suporte. Os filmes foram caracterizados por 
difração  de  raios-X,  microscopia  eletrônica  de  varredura  e  microssonda  para 
análise química. Foi verificado que os filmes são compostos principalmente por α-
Mn2O3 além de  γ-Mn2O3 e Mn3O4. A caracterização dos eletrodos foi feita por 
voltametria  cíclica  e  espectroscopia  de  impedância.  Com estas  medidas  foram 
calculados: i- a carga anódica voltamétrica relacionada as superfícies internas e 
externas; ii- o fator de porosidade; iiia rugosidade; iv- o fator morfológico e v- a 
carga voltamétrica capacitiva. A análise destes dados levou à conclusão de que 
todos os filmes preparados, tanto em aço como em titânio, se comportavam como 
sólidos  de  alta  porosidade.  A  maior  área  ativa,  dada  pela  análise  da  carga 
voltamétrica, foi obtida para o eletrodo preparado pelo método de Pechini, sobre o 
substrato de  aço.  Na  comparação entre  os  eletrodos  obtidos  em substrato de 
titânio, o filme preparado via precursor aquoso foi o que apresentou maior área 
anódica externa e maior capacitância,  sendo que a presença de TiO2 no filme 
contribuiu  para  melhorar  estas  propriedades.  A  atividade  eletrocatalítica  foi 
avaliada por meio de curvas de polarização e pelas relações de Tafel. O melhor 
desempenho para o desprendimento de oxigênio foi encontrado para o método de 
Pechini, no ânodo à base de aço. A eficiência para a evolução de oxigênio foi de 
99% para os ânodos preparados pelo método de Pechini sobre o aço e de 97% 
para o eletrodo a base de titânio quando o filme foi obtido do precursor aquoso.


