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RESUMO 

Miguel, V.M. Eletrooxidação de H2O2 aprimorada plasmonicamente por nanofios de 

MnO2 decorados com nanopartículas de Au. 2021. 49p. Dissertação – Programa de Pós-

Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 O MnO2 é um material barato e versátil, sendo capaz de atuar como catalisador para 

diferentes reações eletroquímicas. A adição de pequenas quantidades de nanopartículas de Au 

possibilita o estudo do efeito de ressonância plasmônica de superfície localizada (RPSL) para 

aprimorar as propriedades eletroquímicas do MnO2. O efeito plasmônico pode acelerar 

diversas reações com a irradiação de luz visível, melhorando a separação de cargas e as 

propriedades de absorção de luz dos semicondutores. Utilizando nanofios de MnO2 decorados 

com nanopartículas de Au (MnO2-Au), foi demonstrado que a atividade catalítica do MnO2 

foi aprimorada drasticamente pela RPSL no sistema. As propriedades catalíticas do 

semicondutor foram estudadas para a oxidação de H2O2 como uma reação modelo. Um claro 

aumento na corrente de oxidação para H2O2 foi observada com os nanofios decorados com Au 

sob irradiação de luz, com um aumento de 116% de sensibilidade quando comparado com 

condições de escuro. Um estudo do mecanismo indicou que a melhora na performance pode 

ser relacionada com uma separação de cargas mais eficiente gerado pela formação plasmônica 

de hot elétrons e buracos. Os resultados obtidos apresentam uma abordagem para alcançar 

uma melhor absorção de luz e desempenho na região do visível para semicondutores, 

inspirando o uso de heteroestruturas plasmônicas para a eletrocatálise. 

 

 

Palavras-chave: Plasmons, MnO2, Au, H2O2, Eletrocatálise. 

 



 

ABSTRACT 

Miguel, V.M. Plasmon enhanced H2O2 electrooxidation by MnO2 nanowires decorated 

with Au nanoparticles. 2021. 49p. Masters Thesis – Graduate program in Chemistry. 

Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

MnO2 is a cheap and versatile material, being able to act as a catalyst for different 

electrochemical reactions. The addition of small amounts of Au nanoparticles, enables the 

possibility to explore the localized surface plasmon resonance (LSPR) effect to improve the 

electrochemical properties of MnO2. The LSPR effect can accelerate several reactions under 

visible light irradiation, improving the charge separation and light harvesting properties of the 

semiconductors. Here, by employing MnO2 nanowires decorated with Au NPs (MnO2-Au), it 

was demonstrated that MnO2 catalytic activity can be greatly improved by the LSPR in a 

hybrid system. The catalytic properties of the semiconductor were demonstrated for the H2O2 

oxidation as a model reaction. A clear increase in H2O2 oxidation current was verified for the 

gold decorated nanowires under visible light irradiation, with an increase of 116 % in the 

sensitivity compared with dark conditions. Mechanistic analysis indicates that the increased 

performance was related to a more efficient charge separation by plasmonically generated hot 

electrons and holes. The results reported herein provide an approach to achieve an improved 

light harvesting and performance in the visible range of the spectrum for semiconductors, 

inspiring the use plasmonic heterostructures towards electrocatalysis. 

 

 

Key-words: Plasmons, MnO2, Au, H2O2, Electrocatalysis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Dióxido de Manganês (MnO2) 

 O MnO2 é um material barato e abundante que apresenta um grande número de 

possíveis geometrias, tornando possível sua utilização em diversas áreas [1]. Como um 

semicondutor, o MnO2 possui propriedades fotoelétricas [2,3]. Sob a irradiação de luz, 

elétrons da banda de valência (BV) do MnO2 são excitados e transferidos para a banda de 

condutância (BC) com uma maior energia. Nesse processo, são geradas vacâncias, menos 

energéticas, na BV do material [4,5]. A energia necessária para que esse processo ocorra é 

determinada pelo band gap do material, que é a diferença de energia entre a BV e a BC. 

Quando a energia dos fótons de um feixe de luz, influenciada principalmente pelo 

comprimento de onda (Equação 1), é menor que a energia do band gap do material, os 

elétrons da BV não absorvem energia suficiente para serem transferidos para a banda mais 

energética e permanecem inalterados [6]. 

 
E =  

h c

λ
 

(1) 

Onde E = Energia dos fótons, h = Constante de Planck, c = Velocidade da luz e λ = 

Comprimento de onda. 

Devido à grande variedade de possíveis geometrias nano estruturadas e conformações 

cristalinas para o MnO2, além da utilização de dopantes, é possível obter estruturas com 

diferentes valores de band gap, o que torna o material versátil para diversas aplicações [7]. 

Quanto menor o band gap do material preparado, menor a energia necessária para que os 

elétrons sejam transferidos para a BC e, logo, mais deslocada para a região do visível é a sua 

absorção [8]. No caso do α-MnO2, a absorção do material está relacionada a transições do tipo 

d-d. A energia da camada 3d do Mn é dividida em níveis de energia mais baixos (t2g) e mais 

altos (eg) na estrutura octaédrica do MnO6, sendo a diferença energética entre os dois níveis o 

band gap ótico do material [9].  
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O efeito fotoelétrico interno de semicondutores representa uma forma de diminuir a 

energia necessária para reações de oxidação ou redução pelas vacâncias ou elétrons excitados 

formados [3,10], podendo em tese ser aplicado para a reação de oxidação do H2O2 proposta 

nesse trabalho. No entanto, as cargas formadas no MnO2, assim como outros semicondutores, 

se recombinam rapidamente, o que dificulta sua utilização de forma eficiente [11,12]. 

Outra alternativa para o aumento da resposta do MnO2 para reações eletroquímicas é 

através da adição de metais nobres como Au e Ag . Com a adição desses metais é observado 

um aumento na condutividade do material que, consequentemente, gera um aumento nas 

correntes observadas e uma diminuição dos limites de detecção. A partir dessa abordagem, 

são observados aumentos significativos na performance dos materiais para a quantificação de 

H2O2, apresentando sensibilidades maiores quando comparado com o MnO2 puro [13–15].  

No entanto essa metodologia requer a utilização de quantidades altas dos metais. Para 

obter melhorias significativas na resposta de sensores baseados em MnO2, como exemplo, 

Yang, Y. et al [13] utilizou um material contendo 31 % de Au (m/m MnO2/Au) para oxidação 

catalítica de glicose e H2O2. Em um outro trabalho, Li, Y. et al [16] utilizou uma proporção de 

4:3 de nanopartículas de Au para MnO2 para oxidação de H2O2. Esse fator implica em um 

aumento de custo envolvido na fabricação dos catalisadores pela utilização de metais não 

abundantes. 

1.2. Ressonância Plasmônica de Superfície Localizada (RPSL) 

Com a utilização de nanopartículas de metálicas é possível explorar o fenômeno de 

ressonância plasmônica de superfície localizada (RPSL). Esse fenômeno ocorre em 

nanopartículas de metais, como Au, Ag e Cu, suficientemente pequenas (<40 nm) quando são 

irradiadas pela luz em um comprimento de onda específico, geralmente na região do visível 

[17,18]. O comprimento de onda onde a RPLS é observada depende tanto do material quanto 

da sua morfologia, permitindo a afinação para diferentes finalidades [19]. 
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Quando a nanopartícula do metal plasmônico é irradiada, o campo elétrico gerado 

pelos fótons do feixe de luz, causam um deslocamento da nuvem eletrônica, que é composta 

pelos elétrons da superfície do metal (Figura 1:). A nuvem eletrônica é deslocada na direção 

contrária aos fótons gerando uma superfície carregada negativamente, enquanto a superfície 

mais próxima se torna carregada positivamente devido ao deslocamento dos elétrons, o que 

gera um aumento do campo elétrico interno do material. Quando o metal é irradiado por um 

comprimento de onda específico, ocorre uma ressonância entre o deslocamento da nuvem 

eletrônica com o movimento ondulatório dos fótons que causa uma alternação do campo 

elétrico tanto da luz quanto interno da nanopartícula [18,20]. 

 

Figura 1: Ilustração esquemática da RPSL em nanopartículas metálicas pequenas sob irradiação de 

luz [18]. 

No processo de RPSL, a energia absorvida pela luz decai com o tempo por 2 caminhos 

principais, o radiativo e o não radiativo. No decaimento radiativo, ocorre uma liberação rápida 

de energia dos elétrons excitados na forma de fótons, resultando em um espalhamento de luz. 

O processo de decaimento radiativo é mais predominante em nanopartículas maiores (>40 

nm) [21].  

No decaimento não radiativo, a energia dos fótons leva a formação de hot elétrons, 

que são elétrons da banda d do material que são excitados com a luz e transferidos para 

camadas mais energéticas por meio de excitações internas à banda ou entre diferentes bandas 
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(como entre a banda d e a BC do metal), sendo o último o principal processo observado [22]. 

Com a produção dos hot elétrons, são formados também buracos na camada de origem desses 

elétrons com uma menor energia. Os elétrons excitados relaxam rapidamente com o tempo 

por meio de interações elétron-elétron, perdendo energia e retornando a camada de origem, 

onde ocorre a recombinação dos hot elétrons com os buracos. Nesse processo, a energia é 

dissipada na forma de calor, gerando um aumento da temperatura local da nanopartícula e, 

com o tempo, um aumento da temperatura nas proximidades da nanopartícula. Ao todo, o 

processo de decaimento energético ocorre rapidamente, onde em um período de 100 ps a 10 

ns, a maior parte dos hot elétrons já passou pelo processo de recombinação (Figura 2:) 

[21,23]. 

 

Figura 2: Excitação plasmônica de nanopartículas metálicas e o subsequente processo de relaxamento 

das cargas formadas com suas respectivas escalas de tempo (a - d) [21]. 

A produção de hot elétrons e buracos permite a aplicação de nanopartículas metálicas 

em reações eletroquímicas através da transferência direta de cargas. De forma a explorar essas 

propriedades, Wang, C. et al [24] estudou a oxidação direta de glicose em nanoesferas de Au 

excitadas pela RPSL. Foi observado um aumento considerável nas correntes de oxidação 
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quando utilizadas nanopartículas com 10 nm de diâmetro em pH 13. Esse aumento foi 

relacionado à oxidação tanto direta da glicose pelos buracos, quanto pela oxidação indireta 

pelo radical hidroxila (OH.), visto que em pHs mais básicos os buracos formados no Au pela 

RPSL são capazes de oxidar ânions (OH-) em solução. No entanto foi observado um aumento 

do limite de detecção comparado ao material no escuro, configurando uma limitação ao 

método. 

 Além do custo alto da utilização direta de nanopartículas metálicas como Au e Ag 

para construção de catalisadores plasmônicos, a aplicação desses materiais é pouco eficiente 

já que o processo de recombinação ocorre rapidamente, dificultando a utilização dos hot 

elétrons ou buracos para reações de transferência de carga [25]. Uma abordagem para 

aumentar o tempo de duração das cargas formadas pela RPSL, é a utilização das 

nanopartículas plasmônicas em conjunto com materiais semicondutores. Nesse tipo de 

estrutura heterogênea, os hot elétrons gerados no metal possuem energia suficiente para serem 

transferidos para a BC do semimetal antes de ser recombinado com os buracos. Dessa forma, 

é observado uma maior separação de cargas, já que os hot elétrons podem permanecer 

excitados por um período maior de tempo [18,26,27]. 

No caso de semicondutores que possuem propriedades fotoelétricas na região do 

visível, o mecanismo de transferência de cargas na estrutura heterogênea depende 

principalmente do alinhamento entre as energias das bandas do semicondutor e do metal 

plasmônico [28,29]. Quando a função trabalho do metal é próxima à energia da BV do 

semicondutor, os hot elétrons são transferidos para a BC, onde podem ocorrer reações de 

redução. Nesse caso é gerado um maior número de buracos no metal plasmônico, onde podem 

ocorrer reações de oxidação (Figura 3:a) [30]. No caso onde a função trabalho do metal é 

próxima à energia da BC do semicondutor, os elétrons excitados do semicondutor na BC são 

transferidos para o metal, onde são excitados a hot elétrons e participam em reações de 
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redução. Já na BV do semicondutor é gerado um maior número de vacâncias, onde podem 

ocorrer reações de oxidação (Figura 3:b) [31]. 

 

Figura 3: Esquema representativo do alinhamento das bandas entre um semicondutor e uma 

nanopartícula plasmônica em um caso de transferência dos hot elétrons para a BC do semicondutor 

(a), e em um caso de transferência de elétrons excitados do semicondutor para a nanopartícula 

plasmônica (b). Modificado das referências [30,31]. 

 

1.3. Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um importante intermediário ou produto em 

diferentes reações bioquímicas estando presente em setores como alimentício, farmacêutico, 

industrial e ambiental [32]. Possui uma boa atividade como sanitizante e é utilizado como 

agente oxidante ou redutor em diversas reações químicas [33,34]. Seus resíduos podem ser 

decompostos cataliticamente por diferentes enzimas, óxidos, entre outros [35]. 

O H2O2 é relativamente estável em soluções diluídas, levando longos períodos para se 

decompor espontaneamente a H2O e O2 [32,36]. O mecanismo de decomposição do peróxido 

é extensamente relatado na literatura, podendo ser influenciado pela sua concentração, pelo 

pH da solução, pela irradiação de luz, pela temperatura, entre outros fatores [37]. O H2O2 é 

um ácido fraco (pKa = 11.6) e em pHs alcalinos se dissocia mais facilmente em hidrogênio e 
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o ânion hidroperóxido (HOO-), produto capaz de dar início a uma sequência de reações 

responsáveis pela decomposição do peróxido (Equações 2-8) [33,37–40].  

 H2O2  HOO- + H+    pKa = 11.6 (2) 

 HOO- + H2O2 → HOO. + HO. + HO- (3) 

 HO. + H2O2 → HOO. + H2O (4) 

 HOO.  O2
-. + H+    pKa = 4.8 (5) 

 2O2
-. + 2H+ → H2O2 + O2 (6) 

 HOO. + O2
-. → HOO- + O2 (7) 

 H2O2 + O2
-. → OH- + OH. + O2 (8) 

Durante o processo de decomposição do H2O2, são produzidos intermediários como os 

radicais hidroperoxila (HOO.), hidroxila (OH.) e superóxido (O2
-.). Estas espécies são 

extremamente reativas e muito utilizadas em estudos sobre a decomposição de poluentes, 

tintas, tecidos, entre outros [33]. Estes estudos são baseados na eficiente ação de 

solubilização, modificação ou destruição de analitos devido a ação conjunta dos radicais em 

reações de oxidação e redução [41]. Além disso, também aplicações citotóxicas, podendo ser 

utilizados em tratamentos de câncer e outras doenças junto com o H2O2 [42,43]. 

 Assim como o H2O2, o radical O2
-., base conjugada do radical HOO., apresenta uma 

estabilidade relativamente alta dependendo do pH da solução. No entanto ele se decompõe 

espontaneamente por meio de uma reação de dismutação (Eq. 5), onde são gerados como 

produto H2O2 e O2 [40]. O superóxido pode reagir também com o radical HOO. (Eq. 6) e com 

o H2O2 (Eq. 7) gerando mais espécies reativas como produto [38]. 

Em organismos de mamíferos, o H2O2 é produzido tanto indiretamente quanto 

diretamente. A produção indireta se dá através da dismutação do O2.- (Eq. 5) catalisada pela 

enzima superóxido dismutase [44]. O superóxido é produzido principalmente nas 

mitocôndrias durante o processo de respiração celular pelo complexo III (Coenzima Q-

citocromo c redutase), e pela ação da NADPH oxidase, responsável pela oxidação de NADPH 

em NADP+ [45]. A produção direta de H2O2 se dá pela ação metabólica de diversas enzimas 
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oxidase como a glicose oxidase, monoamina oxidase, colesterol oxidase, D-aminoácido 

oxidase entre outros [46]. 

Com a alta reatividade do H2O2 e de seus subprodutos extremamente reativos, sua 

concentração no organismo deve ser mantida extremamente baixa. É relatado na literatura que 

em células de mamíferos, a concentração extracelular de H2O2 produzida em um estado 

estacionário varia de 0,02 a 2 µmol L-1, enquanto a concentração intracelular varia de 0,002 a 

0.2 µmol L-1 [47]. O controle da concentração se dá principalmente por enzimas catalase e 

peroxidase, responsáveis pela degradação catalítica de H2O2 (Figura 4). 

 

Figura 4: Interação do H2O2 com diferentes tipos de peroxidases e catalases encontradas em seres 

vivos [47]. 

As peroxidases são capazes de reduzir o H2O2 a H2O e em seguida oxidar outras 

moléculas redutoras como ascorbato (ascorbato peroxidase), glutationa (glutationa 

peroxidase) ou o próprio H2O2 [48–50]. Nas catalases, quando são oxidadas são capazes de 

reagir com o H2O2 como agentes oxidantes, reduzindo o H2O2 a H2O [51]. Uma parte 

importante da ação catalítica de catalases e peroxidases é a presença de sítios ativos, 
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compostos geralmente por metais de transição como Mn e Fe, que diminuem a energia do 

estado de transição do processo de transferência de elétrons com o H2O2 [47]. 

Devido as características descritas, o desenvolvimento de sensores capazes de 

determinar a concentração de H2O2 de forma extremamente sensível apresenta uma grande 

importância, tanto para o monitoramento de processos biológicos quanto para a quantificação 

indireta de diversos analitos com a utilização de enzimas oxidase [32,35]. Para isso diferentes 

metodologias têm sido estudadas, como titulação [52], cromatografia [53], 

quimiluminescência [54], espectrofotometria [55] e eletroquímica [56]. Dentre os descritos, os 

métodos eletroquímicos se destacam por apresentarem metodologias simples e baratas para a 

detecção de H2O2, além de apresentarem uma boa seletividade e velocidade de análise.  

Com a baixa cinética de degradação do H2O2 em solução, catalisadores como enzimas, 

metais de transição, metais nobres, entre outros materiais são utilizados como base para a 

construção de sensores eletroquímicos [57]. Enzimas como a catalase (Equação 9) e a 

peroxidase de rábano (PR) (Equação 10), responsáveis pela conversão de H2O2 em H2O e O2, 

como foi mencionado anteriormente, foram extensamente estudados como base para sensores 

devido suas altas velocidades de reação [58,59].  

 
2H2O2

Catalase
→     2H2O + O2 

(9) 

 
H2O2 +2H+ 

 Peroxidase 
→         2H2O 

(10) 

Apesar de apresentarem boas respostas e alta seletividade para a quantificação do 

analito, sensores baseados em enzimas possuem alguns pontos negativos como a baixa 

estabilidade e vida útil. Além disso, a atividade das enzimas é diretamente relacionada ao pH, 

temperatura e outras características do meio, afetando a reprodutibilidade e a aplicabilidade 

dos resultados obtidos por esse tipo de sensores [60].  

Devidos às dificuldades na aplicação de sensores baseados em enzimas e os avanços 

na nanotecnologia, sensores não-enzimáticos passaram a despertar um maior interesse. A base 
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desses dispositivos consiste principalmente na utilização de nanopartículas de metais como Pd 

[61], Ag [15], Au [62], e óxidos ou hidróxidos de metais de transição [63]. Esses materiais 

são utilizados pela capacidade de reagir cataliticamente com o H2O2, apresentando uma 

grande área superficial, maior vida útil e estabilidade comparado a enzimas comumente 

utilizadas. 

O MnO2 é um catalisador bem conhecido para decomposição de H2O2, além de se 

tratar de um material barato, abundante, estável e com baixa toxicidade [1,64]. No processo 

de decomposição química, o Mn passa por processos de transferência de carga, tanto de 

oxidação quanto de redução, onde são formados diferentes intermediários reativos do H2O2. 

Na redução, são observadas duas reações principais: a primeira ocorre entre o Mn(II) e o 

H2O2 formando Mn(IV) e OH- (Equação 11), e a segunda ocorre entre o Mn(III) e o H2O2 

formando OH- e OH. (Equação 12) [65,66]. Na oxidação, é relatado que o Mn(IV) reage com 

o H2O2 formando como produtos Mn(III), HOO. e H+ (Equação 13) [66,67]. Os produtos 

iniciais formados pela transferência de carga com os diferentes estados de oxidação do Mn 

são mais reativos e passam pelas reações já comentadas anteriormente até a formação de H2O 

e O2 como produtos finais com uma maior cinética. 

 Mn2+ + H2O2 → Mn4+ + 2OH- (11) 

 Mn3+ + H2O2 → Mn4+ + OH- + OH. (12) 

 Mn4+ + H2O2 → Mn3+ + HOO. + H+ (13) 

Por eletroquímica, é possível também explorar a decomposição eletrocatalítica do 

H2O2 pelo MnO2. A atividade do oxido para a reação é extensamente relatada na literatura, 

onde o MnO2 pode agir tanto como agente oxidante quanto como agente redutor dependendo 

do potencial aplicado. Com a aplicação de potenciais mais positivos, o MnO2 é reduzido pelo 

H2O2 formando Mn2O3, que é rapidamente reoxidado a MnO2 pelo circuito externo 

(Equações 14,15). Com a aplicação de potenciais mais negativos, o Mn(OH)2 é oxidado a 
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MnO2 pelo H2O2, e então o MnO2 é rapidamente reduzido a Mn(OH)2 pelo circuito externo 

(Equações 16,17). Com as duas metodologias é possível realizar a decomposição 

eletrocatalítica do H2O2 gerando como produtos H2O e O2 [13,60].  

 2MnO2 + H2O2 → Mn2O3 + H2O + O2 (14) 

 Mn2O3 + 2OH- → 2MnO2 + H2O + 2e- (15) 

 Mn(OH)2 + H2O2 → MnO2 +  2H2O (16) 

 MnO2 + 2H2O + 2e- → Mn(OH)2 + 2OH- (17) 

 

 

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da aplicação de nanofios de MnO2 

decorados com nanopartículas de Au como um fotocatalisador para o processo de 

eletrooxidação do H2O2. 

 

2.1. Objetivos específicos 

• Realizar a síntese e caracterização de nanofios de MnO2 decorados com Au (MnO2-

Au); 

• Caracterizar eletroquimicamente o material e o processo eletrocatalítico de oxidação 

do H2O2; 

• Aplicação e estudo do material para a determinação de H2O2 no escuro e sob 

irradiação de luz verde (523 nm); 

• Propor um mecanismo para o processo de eletrooxidação de H2O2 por filmes de 

MnO2-Au catalisado pela incidência de luz. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Reagentes 

Todos os reagentes foram utilizados sem purificações adicionais. Permanganato de 

potássio (KMnO4, 99% Sigma-Aldrich), sulfato de manganês (II) mono-hidratado 

(MnSO4.H2O, 99% Sigma-Aldrich), ácido tetracloroáurico (III) tri-hidratado (HAuCl4.3H2O, 

99% Sigma-Aldrich), polivinilpirrolidona (PVP, Sigma-Aldrich, M.W. 55,000 g mol-1), 

citrato de sódio tri-hidratado (C6H5Na3O7.3H2O, 99% Sigma-Aldrich), ácido acético glacial 

(CH3COOH, 100% Synth), quitosana (C12H24N2O9, Aldrich, M.W. 190,000-310,000 g mol-1), 

peróxido de hidrogênio (H2O2, 30%, Merck), fosfato de sódio bibásico hepta-hidratado 

(Na2HPO4.7H2O, 98% Synth), fosfato de potássio monobásico (KH2PO4, 99% Aldrich), 

acetona (C3H6O, 99% Synth), etanol (C2H6O, 99.5% Synth). Todas as soluções aquosas foram 

preparadas utilizando água ultrapura Milli-Q. 

3.2. Instrumentação 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram adquiridas por 

microscópio eletrônico JEOL JSM-7401F operando a uma tensão de aceleração de 30 kV. As 

suspensões aquosas das nanopartículas foram depositadas em uma pastilha de silício pelo 

método de drop casting. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram 

obtidas em um microscópio eletrônico JEOL JEM-2100 operando em uma tensão de 

aceleração de 200kV. As nanopartículas foram dispersas em isopropanol por centrifugação e 

banho de ultrassom, e em seguida, foram depositadas em grades para MET (Formvar / Carbon 

Film coating, 200 mesh, Cu). Os espectros de UV-Vis foram registrados em um 

espectrofotômetro Shimadzu UV-2600 em cubetas de quartzo com um caminho óptico de 1 

cm. Os potenciais Zeta foram registrados em um Malvern Zetasizer Nano em células capilares 

dobradas DTS1070. Os difratogramas de difração de raios X (DRX) foram registrados em um 

difratômetro de raios X Miniflex Rigaku. O conteúdo metálico das suspensões foi medido por 
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espectroscopia de plasma induzido acoplado a plasma induzido (ICP-OES) em um Spectro 

modelo Arcos. 

3.3. Síntese dos Nanofios (NWs) de MnO2  

A síntese foi realizada seguindo o procedimento relatado por Silva et al. [68]. Para 

isso, 0,5 g de KMnO4 e 0,3 g de MnSO4 foram dissolvidos em 30 mL de água e a mistura foi 

mantida sob agitação por 30 minutos. Em seguida, a mistura foi transferida para uma 

autoclave de aço inoxidável revestida com teflon com um volume de 100 mL e foi aquecida a 

140 ºC por 19h. A mistura final foi lavada 5 vezes com etanol e 5 x com água utilizando 

centrifugação a 7800 rpm e descartando o sobrenadante. O solido foi então disperso em etanol 

e seco por 6 horas a 80 ºC. O material foi então macerado e armazenado.  

3.4. Síntese de MnO2 NWs decorados com Au 

A síntese foi realizada seguindo o procedimento relatado por Wang et al. [8]. Para 

isso, 30 mg dos MnO2NWs preparados anteriormente foram transferidos para um balão de 

fundo redondo com 60 mL de água. A mistura foi sonicada foi 30 minutos. Em seguida, 66 

mg de PVP 55000 e 3 mL de citrato de sódio foram adicionados e a mistura foi mantida sobre 

agitação e aquecida a 130 ºC. Mantendo a temperatura, foram adicionados 375 mL de HAuCl4 

25 mmol L-1 gota a gota e a reação prosseguiu por 1 h. Após o resfriamento à temperatura 

ambiente, as nanopartículas de (MnO2)AuNPs foram lavadas 5 vezes com etanol e 5 vezes 

com água. O solido foi disperso em etanol e seco por 6 h a 80 ºC. A síntese levou a um 

recobrimento de Au de 5 % (m/m MnO2), determinado por ICP-OES. Também foram 

preparados materiais com quantidades de Au correspondendo a 1, 2,5, 7,5 e 10 % (m/m 

MnO2). A síntese em todos os casos seguiu a mesma metodologia descrita anteriormente, 

apenas com o ajuste da quantidade de agentes redutores e estabilizantes, assim como a 
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quantidade de HAuCl4 adicionado. As condições utilizadas em cada material são resumidas na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Resumo dos reagentes utilizados para síntese de MnO2-Au com diferentes quantidades de 

Au. 

Quantidade de Au % 
HAuCl4  

(25 mmol L-1) (µL) 

PVP  

(mg) 

Citrato de sódio 

(mmol L-1) 

1 75 13 7.74 

2.5 187 32 19.3 

5 375 66 38.6 

7.5 565 98 58.3 

10 750 131 77.4 

 

3.5. Metodologia de deposição 

Um eletrodo de vidro condutor ITO (CG-60IN-CUV, Delta Technologies) foi 

utilizado como substrato para a deposição dos materiais. Primeiramente, foi limpo com 

acetona, etanol e água por 20 minutos cada em banho de ultrassom. As soluções utilizadas 

para a deposição foram compostas por 1 mg L-1 de MnO2 NWs ou MnO2-Au, 0,5% de 

quitosana e 1% de ácido acético. A quitosana foi usada como dispersante e para formar uma 

matriz com o material. A deposição foi realizada pelo método de drop casting, onde 5 µL da 

solução foram adicionados à superfície condutora do ITO e, em seguida, a gota foi permitida 

secar a temperatura ambiente formando um filme. 

3.6. Experimentos eletroquímicos 

Para as medidas eletroquímicas, foi utilizada uma célula de três eletrodos, utilizando 

Ag/AgCl como eletrodo de referência, um fio de platina como contra-eletrodo e um vidro 

condutor ITO modificado com diferentes materiais como eletrodo de trabalho. Uma solução 

aquosa de tampão fosfato 0,1 mol L-1 (PBS) com pH 7,2 foi preparada e utilizada como 

eletrólito suporte. Para experimentos específicos, a solução foi purgada com N2 para remover 

o O2 dissolvido. As perturbações triangulares, lineares e de passo de corrente foram 
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controladas e executadas por um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT302N 

utilizando o software NOVA 2.1. Para os experimentos com iluminação, foi utilizado um 

laser verde (523 nm) com potência de 241 mW e um segundo laser verde (526 nm) (lasers 

CNI MGL-FN-532) com potência ajustável de 1 a 1500 mW. O eletrodo foi mantido a uma 

distância de 10 cm dos lasers utilizados. Para observar a variação de temperatura, foi utilizada 

uma câmera térmica (FLIR ETS320), e as alterações observadas nos filmes foram estudadas 

por meio do software FLIR ResearchIR. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização 

A síntese dos Nanofios de MnO2 (MnO2 NWs) foi realizada por um método 

hidrotermal. O material resultante apresentou uma morfologia bem definida como pode ser 

observado pela imagem de MEV (Figura 5:a). Os nanofios sintetizados foram utilizados 

como base para a nucleação e crescimento de nanopartículas de Au. A decoração do material 

com ouro foi confirmada por imagens de MEV (Figura 5:b), onde é possível observar uma 

distribuição uniforme das nanopartículas sobre o a superfície dos MnO2NWs. Por ICP-OES, 

foi determinado que a quantidade de Au presente no material corresponde a 5% de Au (m/m 

MnO2). 

Pela análise dos materiais por DRX antes e depois da decoração com ouro (Figura 

5:c), foi possível observar que os MnO2NWs foram cristalizados na configuração α-MnO2 

[69]. Com a adição de Au à superfície, não foram observadas mudanças significativas nos 

ângulos de difração dos picos de difração no oxido, indicando que o MnO2-Au apresenta as 

mesmas características intrínsecas do óxido inicial. Foram ainda observados 3 picos de 

difração característicos do ouro na heteroestrutura correspondendo a (111), (200) e (220) 

[9,70]. A baixa intensidade dos picos é relacionada a baixa quantidade e tamanho do ouro.  
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Figura 5: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de (a) MnO2NWs e (b) MnO2-Au. 

(c) Espectro de difração de raios-x (DRX) dos MnO2NWs e MnO2-Au. 

O potencial Zeta do material antes e depois da decoração com Au foi investigada, 

apresentando uma diminuição de 21.5 ± (0.4) para -23.6 ± (0.5) mV. A grande diminuição na 

carga superficial do material é relacionada as nanopartículas de Au, indicando que o MnO2-

Au foi sintetizado com sucesso. 

 De forma a aprofundar a caracterização morfológica do material, os MnO2-Au foram 

observados por MET, onde foi descoberto que as nanopartículas de Au depositadas 

apresentam estruturas esféricas bem controladas (Figura 6:a). Com as imagens obtidas, foi 

realizada a determinação do tamanho das nanopartículas sintetizadas. Os MnO2NWs 

apresentaram um diâmetro de 52 ± 10 nm e uma largura maior que 1 µm (Figura 6:b). Já as 
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nanoesferas, apresentaram um diâmetro de 8.2 ± 2 nm (Figura 6:c). O baixo desvio 

encontrado para as nanopartículas de Au representam o controle da morfologia das deposições 

obtida pelo método. 

 

Figura 6: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão (MET) do MnO2-Au (a), e histogramas 

de distribuição de tamanho do diâmetro dos nanofios de MnO2 (b) e das nanopartículas de Au no 

MnO2-Au (c). 

 Por meio de dispersões em água, os MnO2NWs e MnO2-Au foram caracterizados por 

espectrometria de absorção no UV-Vis (Figura 7:a). Os MnO2NWs apresentaram um largo 

pico de absorção na região de 300 a 600 nm relacionado a transições d-d dos íons de Mn [71]. 

O espectro obtido apresenta também a capacidade do material sintetizado de absorver na 

região do visível. Com a adição do Au, foi observado um pequeno deslocamento da absorção 

para maiores comprimentos de onda e uma supressão das transições observadas para o Mn. 

Esse deslocamento do espectro é relacionado à absorção característica das nanopartículas de 
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Au na região de 530 nm com a LSPR, fazendo com que a capacidade da estrutura de absorver 

na região do visível seja aprimorada [68]. 

 Utilizando os espectros de absorção, foram calculados o band gap dos MnO2NWs e o 

band gap aparente do MnO2-Au por meio do gráfico de Tauc (Figura 7:b). Os valores obtidos 

para os MnO2NWs e MnO2-Au foram de 0,785 e 0,675 eV respectivamente. O band gap 

obtido para os MnO2NWs se aproximam a valores encontrados na literatura (~0,75 eV) 

[8,72], valendo ressaltar que são relatados uma grande variedade de valores de band gap do 

material devido à sua variedade de estruturas e métodos de síntese apresentados [7]. Com a 

deposição de Au, foi observado uma diminuição do valor calculado do band gap de ~0,1 eV. 

Esse fenômeno pode ser relacionado ao efeito plasmônico das nanopartículas de ouro, capazes 

de diminuir a borda da banda de absorbância para mais perto da faixa visível do espectro, 

levando a uma separação de cargas mais eficiente na heteroestrutura [9,73]. 

 

Figura 7:  Espectro de extinção na região do UV-Vis dos MnO2NWs e MnO2-Au (a) e o gráfico de 

Tauc obtido com os dados de extinção com os respectivos valores de band gap para cada material (b). 

 

4.2. Caracterização eletroquímica 

Após a síntese e caracterização do material, foi realizada uma caracterização 

eletroquímica dos materiais. Para isso, foram depositados filmes de MnO2NWs e de MnO2-

Au em eletrodos de ITO pela metodologia de drop casting. Primeiramente, o filme de MnO2-
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Au foi investigado por voltametria cíclica através de uma variação triangular de potencial de 0 

a 1 VAg/AgCl na presença e na ausência de 0,5 mmol L-1 H2O2 a 50 mV s-1, de forma a 

investigar o comportamento dos filmes no processo de oxidação de H2O2 (Figura 8:a).  

Um eletrodo de ITO puro foi utilizado como branco no experimento, não apresentando 

nenhuma resposta expressiva na janela de potencial estudada. Na ausência de H2O2, o MnO2 

decorado com Au apresentou um pico anódico largo na região de 0,4 a 0,8 VAg/AgCl, causado 

pela oxidação de Mn2O3 a MnO2. Na varredura catódica, foi observado um pico similar na 

região de 0 a 0,4 VAg/AgCl causado pela redução de MnO2 a Mn2O3. As reações citadas são 

características do MnO2 em pH neutro, representando um par redox reversível [13,14]. Na 

presença de H2O2, é observado um grande aumento na densidade de corrente em potenciais 

maiores que 0,2 VAg/AgCl. Esse fenômeno observado está relacionado a redução do MnO2 a 

Mn2O3 pelo H2O2, e sua rápida reoxidação a MnO2 devido ao potencial aplicado, 

configurando um processo eletrocatalítico [74]. 

A influência da incidência de luz no processo de oxidação de H2O2 foi estudado 

utilizando a técnica de voltametria de varredura linear com ou sem iluminação (Figura 8:b). 

Foi utilizado um laser com um comprimento de onda de 523 nm (241 mW) por compreender 

a região onde ocorre o processo de RPSL no catalisador. No escuro, os MnO2NWs 

apresentaram o maior sobrepotencial (η0.5) em 0,5 A.g-1 para a reação, correspondendo a 0,57 

VAg/AgCl, enquanto o MnO2-Au apresentou um sobrepotencial de 0,56 VAg/AgCl, representando 

uma pequena contribuição do Au para o aumento da atividade do catalisador. Com a 

incidência de luz, o filme de MnO2NWs apresentou uma leve diminuição do sobrepotencial 

devido ao efeito fotoelétrico, diminuindo o η0.5 em 30 mV (0,54 VAg/AgCl). Já para o filme de 

MnO2-Au, devido a excitação da RPSL, foi observado uma diminuição expressiva do η0.5 de 

80 mV (0.48 VAg/AgCl) 
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Figura 8: Voltamogramas cíclicos do ITO puro e do filme de MnO2-Au na presença e na ausência de 

0,5 mmol L-1 de H2O2 a 50 mV s-1 (a). Voltamograma de varredura linear dos filmes de MnO2NWs e 

MnO2-Au na presença de 0,5 mmol L-1 de H2O2 com ou sem irradiação de luz (523 nm, 241 mW) a 10 

mV s-1 (b). 

 De forma a obter mais informações referentes ao aumento de atividade com a luz, 

foram realizados experimentos de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) para o 

filme de MnO2-Au (Figura 9). Os dados de impedância obtidos forma modelados como um 

circuito de Randle simplificado (detalhe da Figura 9), no qual Rs é a resistência do eletrólito, 

Rct é a resistência de transferência de carga e CPEdl é o elemento de fase constante da dupla 

camada elétrica. MnO2-Au apresentou um semicírculo no gráfico de Nyquist, e o seu diâmetro 

é equivalente à Rct [75]. O Rct obtido apresentou um decréscimo de 45% com a incidência de 

luz, causado pelo efeito de RPSL do Au em conjunto com o efeito fotoelétrico do MnO2. A 

diminuição da Rct indica uma maior eficiência de separação de cargas e uma maior cinética de 

transferência de elétrons [73,76], o que leva a uma maior atividade para a reação. Apesar da 

grande diminuição da Rct observada, não há indicações de que o mecanismo da reação de 

oxidação de H2O2 sofre alterações com a incidência de luz, já que nas duas condições os 

semicírculos apresentaram um comportamento semelhante e o mesmo circuito equivalente.  
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Figura 9: Gráficos de Nyquist obtidos a 0,4 VAg/AgCl para o filme de MnO2-Au com e sem irradiação 

de luz (526 nm, 300 mW). As frequências e o circuito equivalente são indicados no gráfico. 

4.3. Determinação de H2O2 

Depois da caracterização eletroquímica do material, foram investigadas as propriedades de 

aprimoramento da detecção de H2O2 por plasmons. Para isso, os filmes de MnO2NWs e 

MnO2-Au foram utilizados para quantificação do peróxido, com e sem a incidência de luz, por 

meio da técnica de amperometria. Foi aplicado um potencial de 0,6 VAg/AgCl em PBS 0,1 mol 

L-1, de forma a garantir que o processo de oxidação eletrocatalítica do H2O2 ocorra. As curvas 

analíticas obtidas pelas respostas amperométricas para diferentes concentrações de H2O2 são 

apresentadas na Figura 10a. 
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Figura 10: Curvas analíticas para quantificação de H2O2 utilizando filmes de MnO2NWs e MnO2-Au 

com ou sem irradiação de luz (523 nm, 241 mW) obtidas pela resposta amperométrica a 0,6 VAg/AgCl 

em PBS 0,1 mol L-1, pH 7,2 (a). Influência da quantidade de Au decorada nos MnO2NWs no aumento 

de sensibilidade com a luz (b). 

O filme de MnO2-Au apresentou uma pequena diminuição de sensibilidade e aumento 

no limite de detecção (LOD) no escuro em comparação com os MnO2NWs. Os limites de 

detecção obtidos foram de 15,77 e 19,95 μmol L-1 para os filmes de MnO2NWs e MnO2-Au 

respectivamente. A diminuição de resposta observada com a adição de Au pode ser explicada 

pelo bloqueio de sítios ativos no MnO2 pelas nanopartículas de Au, já que estas não 

participam diretamente na reação estudada [77]. Com a incidência de luz verde (523 nm, 241 

mW), os filmes de MnO2 e MnO2-Au alcançaram sensibilidades de 2,3 A L mmol-1 g-1 (207.9 

µA L mmol-1 cm-2) e 3.1 A L mmol-1 g-1 (280.1 µA L mmol-1 cm-2) respectivamente, o que 

corresponde a um aumento de 46,2 e 116,2% comparado com as sensibilidades obtidas no 

escuro. Os LOD obtidos para os filmes de MnO2 e MnO2-Au diminuíram em relação ao 

escuro, alcançando 8,11 e 1,59 μmol L-1 respectivamente, o que mostra os resultados 

promissores da adição de Au no material para a detecção de peróxido aprimorada por 

plasmons. Na Tabela 2 são comparados os resultados obtidos nesse trabalho com diferentes 

sensores eletroquímicos baseados em MnO2 para a detecção de H2O2. O filme de MnO2-Au 

apresentou uma alta sensibilidade e um LOD aceitável comparado com a literatura. 
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Materiais 
Potencial 

(VAg/AgCl) 

Sensibilidade 

(µA L mmol-1 cm-2) 

LOD 

(μmol L-1) 
Referências 

Ag-MnO2-MWCNTs -0.3 82.5 1.7 [15] 

MnO2/Na-montmorillonite 0.65 31.4 0.15 [78] 

GO/MnO2 -0.3 38.2 0.8 [60] 

MnO2/Au 0.7 75.9 1.0 [13] 

GO/MnO2 0.75 191.0 0.48 [64] 

Ag/MnO2/GO -0.2 105.4 0.7 [79] 

MnO2-Au (523 nm, 241 

mW) 

0.6 280.1 1.59 Este Trabalho 

Tabela 2: Resumo da performance de materiais baseados em MnO2 para a determinação 

eletroquímica de H2O2.  

 Também foi verificado como a variação da quantidade de Au depositada no material 

influencia no aumento de sensibilidade observado coma incidência de luz. Para isso, foram 

avaliadas diferentes quantidades de Au (1, 2,5, 5, 7,5 e 10% de Au (m/m MnO2)) de forma a 

se obter um recobrimento de Au ótimo para a detecção de H2O2 com a luz. Curvas analíticas 

no escuro e sob irradiação de luz foram obtidas para todas as quantidades de Au, conforme foi 

descrito anteriormente, e a porcentagem de aumento das sensibilidades com a luz em relação 

ao escuro são apresentadas na Figura 10.  

 O incremento da sensibilidade aumentou com as quantidades de Au na faixa de 1 a 

5%, atingindo o máximo em 5% de Au com uma média de aumento de 105,7%. Com 

quantidades maiores de Au, o incremento de sensibilidade diminuiu drasticamente, mostrando 

que aprimoramento da atividade devido a RPSL possui uma grande dependência da 

quantidade de Au decorada no óxido. O comportamento observado do tipo vulcão foi descrito 

anteriormente na literatura, e é relacionado a uma limitação de sítios ativos para a reação na 

superfície do óxido com o maior recobrimento pelas nanopartículas de Au [80,81]. 

Quantidades muito altas de Au também podem gerar um aumento de cargas geradas com a 

luz, o que pode prejudicar a transferência de elétrons e buracos entre os materiais e causar 
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uma maior recombinação nas nanopartículas de Au, levando a uma separação de cargas 

menos eficiente no sistema [82]. Sendo assim, o aumento da performance do material é 

diretamente dependente da quantidade de Au depositado. 

4.4. Proposta de mecanismo 

De forma a obter informações sobre o mecanismo da oxidação eletrocatalítica de H2O2 

aprimorada pela plasmônica, alguns parâmetros foram investigados. Primeiramente, foram 

obtidos cronoamperogramas a 0,6 VAg/AgCl sob a incidência de luz (523 nm, 241 mW) em PBS 

0,1 mol L-1 saturado ou não com atmosfera de N2, de forma a verificar a influência do O2 

dissolvido para a reação de oxidação de H2O2 (Figura 11).  

Na solução saturada com N2 foi obtida uma corrente menor do que a solução não 

saturada. A importância do O2 para a cinética da reação se dá pela sua redução pelos hot 

elétrons gerados pelas nanopartículas de Au, formando O2
-. como produto [8]. Nesse processo, 

a reação de redução de oxigênio (ORR) aumenta a performance do material por garantir uma 

retirada de hot elétrons do sistema, o que reduz a taxa de recombinação e, consequentemente, 

aumenta o número de vacâncias disponíveis na BV do MnO2 para a oxidação do H2O2. 
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Figura 11: Cronoamperograma da oxidação de 1 mmol L-1 H2O2 pelo filme de MnO2-Au a 0,6 VAg/AgCl 

sob irradiação de luz (523 nm, 241 mW) em PBS 0,1 mol L-1 saturado ou não com atmosfera de N2. 

 A relação das correntes de oxidação obtidas com a potência do laser também foi 

investigada. Para isso, os filmes de MnO2NWs e MnO2-Au foram irradiados e a potência do 

laser foi variada de 150 a 1000 mW (526 nm). As correntes obtidas após 200 s de irradiação 

em cada potência foram obtidas e comparadas (Figura 12a). O material decorado com Au 

apresentou uma relação linear com a irradiância, característica de um processo plasmônico ou 

fotoelétrico, onde a energia da luz é convertida principalmente em cargas para a reação [83]. 

Já o filme de MnO2NWs apresentou uma relação exponencial com a irradiância, que pode ser 

relacionado a um efeito fototérmico. Nesse caso, o aumento da cinética da reação está mais 

relacionado a um aumento de temperatura, seguindo uma dependência do tipo de Arrhenius 

[23]. 
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Figura 12: Densidades de corrente (a) e variação de temperatura (b) obtidos pela oxidação de 1 mmol 

L-1 de H2O2 com potências de laser crescentes (526 nm) utilizando filmes de MnO2NWs e MnO2-Au a 

0.6 VAg/AgCl em PBS 0,1 mol L-1. 

 Avaliando a variação de temperatura com o tempo para cada potência de laser 

utilizado por uma câmera termal (Figura 12b), é possível observar que o filme de MnO2NWs 

atingiu temperaturas maiores do que o MnO2-Au sob irradiação de luz, confirmando as 

suposições descritas anteriormente. Esse resultado mostra que o MnO2-Au possui uma 
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conversão mais eficiente da luz em cargas, diminuindo o aumento de temperatura relacionado 

a liberação de energia pela recombinação de elétrons excitados e vacâncias. 

 Utilizando uma potência fixa de 300 mW (526 nm) foi investigado o comportamento 

da corrente e da temperatura ao longo de um período maior de tempo (1500 s) para a oxidação 

de H2O2 utilizando filmes de MnO2NWs (Figura 13a) e MnO2-Au (Figura 13b). Foi 

observado que tanto a corrente quanto a temperatura no filme de MnO2NWs aumentam 

rapidamente (~500 s) chegando a um valor máximo. No caso do filme de MnO2-Au, a 

temperatura demora mais para chegar ao máximo (~1000 s) e, no caso da corrente, é 

observado um fenômeno interessante, onde a corrente não chega a um máximo e segue 

aumentando durante todo o processo. Quando a luz é desligada, a corrente do MnO2NWs 

volta ao valor inicial, porem no filme de MnO2-Au é observado um aumento da corrente no 

escuro, o que pode ser relacionada a um possível aumento da concentração de H2O2 causado 

pelo material durante a irradiação de luz. 

 

Figura 13: Cronoamperogramas (preto) e variação de temperatura obtidos para os filmes de 

MnO2NWs (azul) (a) e MnO2-Au (vermelho) (b) a 0,6 VAg/AgCl na presença de 1,0 mmol L-1 de H2O2 

sob uma irradiação inicial de luz (526 nm, 300 mW) seguida de uma condição de escuro. 

 Pelos resultados obtidos até agora, é possível descrever um possível mecanismo para a 

reação do filme de MnO2-Au. No escuro (Figura 14a), a oxidação do H2O2 ocorre na BV do 

MnO2 e os elétrons obtidos na reação são transferidos para o circuito externo durante a 
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reoxidação do material pelo potencial aplicado, como foi descrito nas equações 10 e 11. Sob a 

irradiação de luz verde (Figura 14b), elétrons da BV do MnO2 são excitadas para a BC e os 

elétrons da banda d do Au são excitados a hot elétrons pela RPSL. A oxidação do H2O2 ocorre 

na BV do MnO2 através das vacâncias formadas, o que garante uma diminuição da energia 

necessária para a transferência de elétrons do H2O2 para o óxido. Como produto da oxidação 

de H2O2 são formados, inicialmente, radicais hidroperoxila reativos (HOO.) [67]. Os elétrons 

obtidos pela reação são rapidamente excitados para a BC do MnO2, onde são transferidos na 

sequência para os buracos formados nas nanopartículas de Au. Esses elétrons são excitados 

novamente pela RPSL e adquirem energia suficiente para reduzir o O2 dissolvido na solução, 

formando o radical superóxido (O2
-.) como produto. 

 

 

Figura 14: Proposta de mecanismo para a oxidação de H2O2 por um filme de MnO2-Au no escuro (a) 

e sob a irradiação de luz (b) 

 Com a produção de O2
-., duas reações importantes acontecem: a primeira é a redução 

do HOO. a HOO- (Equação 7), que é uma base conjugada da desprotonação do H2O2 (pKa = 

11,6, Equação 2). Como o pH do eletrólito utilizado foi de 7,2, a maior parte do ânion é 

convertido de volta a H2O2 com íons H+ em solução. A segunda reação, é uma reação de 
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dismutação que ocorre entre radicais O2
-., formando H2O2 e O2 como produtos (Equação 6). 

A última é uma reação lenta, o que poderia explicar o aumento aparente na concentração de 

H2O2 observado na Figura 13b, quando a reação sob irradiação de luz verde foi deixada 

acontecer por períodos maiores de tempo. 

 O aumento da performance dos filmes de MnO2-Au pode então ser relacionada à 

regeneração e à produção de H2O2 na superfície do material. Além disso, a eficiente separação 

de cargas, causada pela remoção de hot elétrons do sistema pelo O2, garante que um maior 

número de vacâncias na BV no MnO2 esteja disponível para a oxidação do H2O2, aumentando 

consideravelmente a cinética do processo. 

 

5. CONCLUSÕES 

O catalisador MnO2-Au foi sintetizado e caracterizado, apresentando aplicações 

promissoras para detecção eletroquímica de H2O2. A adição de nanopartículas de Au 

concedeu um aumento na sensibilidade de 105,7% a 0,6 VAg/AgCl, correspondendo a 3,1 A L g-

1 mmol-1 (280,1 µA L mmol-1 cm-2), e um LOD de 1,6 µmol L-1 sob irradiação de luz visível 

(523 nm). O excelente desempenho do material sob irradiação de luz deve-se à diminuição 

das taxas de recombinação de cargas quando o efeito fotoeletroquímico dos MnO2NWs é 

acoplado à RPSL das nanopartículas de Au. Esse sistema garantiu um maior número de 

vacâncias geradas no MnO2 para a oxidação fotocatalítica de H2O2. O principal motivo para 

uma separação de cargas mais eficiente se deve à redução do O2 dissolvido a O2
.- pelos hot 

elétrons gerados no sistema, que apresentou grande influência na resposta do material. O 

desempenho aprimorado para a detecção eletroquímica e a ORR observada neste trabalho 

mostra uma variedade de possíveis aplicações futuras para o  MnO2-Au como fotocatalisador. 
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