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RESUMO
A síntese de materiais compósitos apresenta a possibilidade de exploração
de propriedades novas a partir da combinação de materiais já existentes. A
combinação de polianilina (PAni), polímero condutor com comportamento bem
conhecido, e material graphite-like (GrL), obtido pela pirólise de biomassas residuais
de indústrias madeireiras, levou à formação de um material compósito, denominado
PAni-GrL. A preparação do GrL é iniciada submetendo as biomassas a um tratamento
ácido, visando modificar sua estrutura pela diminuição da fração amorfa, tornando a
biomassa mais rica em celulose cristalina. A pirólise realizada a 900 °C converte o
material orgânico em GrL, que possui estrutura organizada em camadas, de caráter
aromático, e com poucos grupos funcionais residuais. A aplicação de radiação
ultrassônica nas dispersões do GrL promove a separação parcial das camadas,
gerando estruturas com diferentes graus de empilhamento, sendo identificada a
presença de unidades com poucas camadas. A síntese dos compósitos foi feita pela
adição de monômero anilina às dispersões de GrL esfoliados e pela aplicação de uma
corrente constante na etapa de eletrodeposição, por diferentes tempos, originando
eletrodos com QDEP 0,2 C cm-2 e QDEP 0,4 C cm-2. As análises Raman indicam uma
forte interação entre PAni e GrL, por meio da interação entre os orbitais p
deslocalizados, contribuindo para o aumento da condutividade. O efeito disso, foi a
melhor resposta eletroquímica do material compósito, que apresentou menores
valores de resistência intrínseca, menor resistência à transferência de cargas e melhor
capacidade de armazenamento energético, em comparação à amostra de PAni.
Frente aos bons resultados verificados para este material, foram efetuados testes
eletroquímicos em eletrólitos ácidos com valores de pH 1, pH 3 e pH 5, sendo
verificada, também, uma boa resposta para os compósitos, destacando os maiores
valores de capacitância específica para o eletrodo PAni-GrL em pH 5. Esses
resultados indicam a possibilidade de ampliação das condições de uso da PAni, visto
que seu funcionamento se limita a ambientes com baixos valores de pH, em razão da
sua forma condutora depender da oferta de íons H+. De modo geral, foi possível obter
um material carbonáceo, derivado de serragem de madeira, utilizado em combinação
com a PAni, gerando um compósito com superior desempenho capacitivo para
aplicação em supercapacitores.

Palavras-chave: Graphite-like, polianilina, compósito, supercapacitores,
condutividade, biomassas.

ABSTRACT
The synthesis of composite materials presents the possibility to explore new
properties from the combination of existing materials. Polyaniline (PAni), a conductive
polymer with well-known behavior, when combined with graphite-like material (GrL),
obtained by pyrolysis of residual biomass, from the timber industries, led to the
formation of a composite material, called PAni-GrL. The preparation of the GrL is
initiated by subjecting the biomass to an acidic treatment, to modify its structure,
reducing the amorphous fraction and making the biomass richer in crystalline cellulose.
The pyrolysis carried out at 900 °C converts the organic material into GrL, which has
a layers organized structure, with an aromatic character and few residual functional
groups. The application of ultrasonic radiation in the dispersions GrL promotes the
layers partial separation, generating structures with different stacking degrees, being
identified the presence of units with few layers for this material. The composite
syntheses were performed by adding aniline monomer to the GrL exfoliated
dispersions, followed by the electrodeposition step, with 1 mA constant current, applied
at different times, giving rise to electrodes of QDEP 0.2 C cm-2 and 0.4 C cm-2. Raman
analyzes indicates a strong interaction between PAni and GrL, through the interaction
between delocalized p orbitals, contributing to the increase in conductivity. Therefore,
the better electrochemical response was obtained to the composite material, which has
lower intrinsic resistance values, lower electron transfer resistance and better energy
storage capacity, compared to PAni sample. Considering the good results verified for
this material, electrochemical tests were carried out on acid electrolytes with values of
pH 1, pH 3, and pH 5, also verifying a good response of the composites, highlighting
the highest values specific capacitance for the PAni-GrL electrode at pH 5. These
results indicate the expanding possibilities of the PAni applicability since its operation
is limited to a low pH environment, as its conducting form depends on the H + ions. In
general, it was possible to obtain a carbonaceous material, derived from sawdust, used
in combination with PAni, generating a composite with a superior capacitive
performance for application in supercapacitors.
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1

INTRODUÇÃO
Em razão da expansão acelerada do setor tecnológico é crescente a demanda por

sistemas de armazenamento energético eficientes em termos de acumulação e liberação de
cargas. A combinação de materiais, de diversas naturezas, associada ao controle de
propriedades interfaciais, proporciona o desenvolvimento de materiais compósitos com
potencial aplicação em dispositivos de armazenamento energético [1–4].
Dentre esses dispositivos, os supercapacitores vêm ganhando espaço. Sua
composição é tipicamente baseada em materiais carbonáceos de elevada condutividade e
porosidade, como grafeno, nanotubos de carbono, carbono ativado, entre outros derivados
[5]. Ao mesmo tempo, na área agronômica vem sendo explorado o uso de biocarvões
derivados da termoconversão de matéria orgânica para aplicação em melhoramento de solos.
No entanto, foi identificado que esses biocarvões têm potencial aplicação em eletrodos
supercapacitivos, pois assim como os materiais carbonáceos supracitados, também podem
alcançar características de alta porosidade e condutividade, por meio da seleção de condições
de pirólise adequadas [6] e por processos químicos e físicos, realizados antes ou após a
pirólise.
A vantagem de obter um processo de síntese de biocarvões com boas caraterísticas
para a aplicação em supercapacitores, é a diversidade de matérias-primas que podem ser
empregadas, tais como espiga de milho, bagaço de fruta, cama de frango e rejeitos de
madeira [7–10], oferecendo uma alternativa barata e ambientalmente amigável no
desenvolvimento de materiais para o uso em armazenamento energético. Além de agregar
valor às biomassas, que, na maioria dos casos, são apenas resíduos de processos industriais
ou agrícolas e, então, passam a ser consideradas fontes renováveis de energia.
Seguindo na busca por dispositivos de armazenamento energético com alto
desempenho, é interessante a combinação entre componentes que possuam características
de armazenamento capacitivo, como o biocarvão, com outros, cujo mecanismo seja
predominantemente faradaico, destacando-se os polímeros condutores, como a polianilina.
Com suas reconhecidas características de estabilidade química, fácil síntese, baixo custo e
alta condutividade em meio ácido [11,12], a polianilina pode ser utilizada conjuntamente com
o biocarvão para a formação de materiais compósitos, que contribuam para o melhor
desempenho capacitivo.
Nesta tese de doutorado, biomassas residuais de madeira e os respectivos
biocarvões, foram submetidos à tratamentos pré e pós-pirólise, obtendo-se o material
denominado graphite-like. Esse novo material, em combinação com a polianilina, possibilitou
a obtenção de um compósito com melhores propriedades condutoras e melhor capacidade de
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armazenamento energético, mesmo em meios fortemente ácidos como em pH 5, ampliando
a capacidade de aplicação desse polímero condutor.

1.1 MATERIAL GRAPHITE-LIKE A PARTIR DE BIOMASSAS
1.1.1 Biomassas
De modo amplo, as biomassas são derivadas de organismos vivos e podem ser
utilizadas como fonte de energia, de maneira direta ou após algum processo de conversão,
excluindo-se dessa classificação os combustíveis fósseis [13]. As biomassas lignocelulósicas
são biorrenováveis, abundantes, recorrentemente tratadas como resíduos e estão disponíveis
em todo o mundo, assegurando grande potencial para a produção sustentável de
combustíveis [14]. São representadas por culturas agrícolas e seus resíduos, algas, restos de
jardinagem, madeiras e alguns tipos de resíduos industriais, como cascas e bagaços de frutas.
É comum os produtos obtidos de fontes naturais apresentarem variações conforme a espécie
e por diferenças sazonais e geográficas.
O Brasil tem cerca de 7,8 milhões de hectares de áreas plantadas, sendo boa parte
áreas de reflorestamento, que suprem a demanda principalmente das indústrias de
beneficiamento de madeira e de papel e celulose. Desse total, aproximadamente, 72% são
atribuídos à cultura de eucalipto, 20% se devem ao plantio de pinus e 8% é relativo a outras
espécies. A preferência por pinus e eucalipto se deve ao rápido crescimento dessas espécies
[15].
O estado do Paraná é o maior detentor em área plantada de pinus, alcançando 70%
da área total de cultivo, isso é favorecido em função das condições climáticas, com invernos
mais acentuados e temperatura média anual menor em relação às outras regiões. Dessa
forma, no estado há um grande número de empresas associadas ao consumo e produção de
madeira, sendo importante considerar a quantidade de resíduos gerados no setor madeireiro,
sendo que as etapas de colheita e beneficiamento da madeira são responsáveis por um alto
índice de geração de resíduos [15].
As biomassas lignocelulósicas são constituídas em sua maior fração por
hemicelulose, celulose, lignina e em menor quantidade por pectinas, proteínas e minerais
inorgânicos como potássio, sódio, cálcio, magnésio, manganês entre outros [16,17].
As proporções relativas entre os biopolímeros dependem de cada tipo de biomassa,
sendo que a composição média é de 40-50% em celulose, 20-40 % de hemicelulose e 15-30
% em lignina [14]. A celulose é o componente majoritário e forma a base das células vegetais,
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sendo responsável pela rigidez estrutural. A hemicelulose constitui uma rede que organiza e
envolve as fibras de celulose no formato de microfibrilas e mantém ligações cruzadas com a
lignina, que por sua vez age como um aglutinante, envolvendo e revestindo os outros dois
componentes, possuindo a função de proteger a planta contra ataques externos, fornecendo
resistência e impermeabilidade [14], [18]. A FIGURA 1 apresenta um modelo da organização
destes biopolímeros na estrutura vegetal.
A celulose é composta por moléculas de glicose organizadas em cadeias lineares,
tendo como unidade básica de construção a celobiose, um dímero de glicose unido por
ligações glicosídicas -(1-4), destacado na FIGURA 1. A associação entre as cadeias lineares
constitui as microfibrilas, estabilizadas por ligações de hidrogênio, nas quais há intercalação
de regiões cristalina, em que as cadeias lineares estão altamente ordenadas e regiões de
caráter amorfo, com baixo nível de organização estrutural [14,18,19].
A hemicelulose é um heteropolissacarídeo amorfo composto por unidades de
pentoses e hexoses [16], estruturas estão representada na FIGURA 1, como detalhe da
estrutura da hemicelulose.
FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DOS COMPONENTES DA BIOMASSA
LIGNOCELULÓSICA.

FONTE: Baseada nas referências [14,18,20,21].

A lignina também possui estrutura amorfa constituída pela repetição irregular de três
unidades

aromáticas,

p-hidroxifenila,

guaiacila

e

siringila,

derivadas

de

grupos

fenilpropanoides, representadas na FIGURA 1. Essas unidades aromáticas são unidas por
ligações carbônicas e ligações éter, mantendo grupos oxigenados superficiais, como álcoois,
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carbonilas e ácidos carboxílicos [22]. Uma representação possível da estrutura da lignina é
apresentada na FIGURA 1.
Ao longo do processo de conversão por pirólise estes biopolímeros são decompostos
pela ação do calor e isso origina diversos processos químicos, os quais serão mais bem
explicados na próxima seção.

1.1.2 Material Graphite-like a partir de pirólise
O biocarvão, ou biochar, é o produto sólido obtido da decomposição térmica de
biomassas em ambiente com limitação da oferta de oxigênio sob temperaturas normalmente
abaixo de 700°C com aplicações direcionadas para o gerenciamento agronômico [23,24]. Há
registros milenares da ocorrência natural do biocarvão em solos de diversas regiões do
planeta, sendo esses muitos escuros e férteis. Por isso alguns tipos de biocarvão são
comercializados para fins de melhoramento de solo, principalmente devido a sua estrutura
altamente porosa que promove retenção de nutrientes e água [23–25]. Aliado a isso, a
capacidade de captura de carbono da atmosfera no solo tem tornado este material um aliado
nas questões ambientais [26,27] e sua capacidade adsortiva também vem sendo explorada
na remoção de contaminantes aquáticos e recuperação de solos contaminados [28–31].
Recentemente algumas pesquisas têm se dedicado a utilizar biocarvões na síntese de
materiais funcionais de modo isolado ou sob a forma de compósitos visando diferentes
aplicações como sensores eletroquímicos [32–35] e supercapacitores [7,36–38].
Como enumerado, as aplicações para o biocarvão têm se ampliado para além da
área agronômica, fato que tem gerado nomenclaturas distintas para materiais com condições
de síntese similares, conforme a sua utilidade prática e especificidades estruturais. Para
esclarecer, neste documento usaremos o termo biocarvão de modo amplo, englobando
materiais carbonáceos obtidos por pirólise de biomassas e o termo graphite-like quando for
tratado do material obtido especificamente neste projeto.
A pirólise é uma técnica de termoconversão comumente empregada na síntese dos
biocarvões cuja principal condição é a limitação ou ausência de oxigênio. Esta técnica permite
a retenção de cerca 50% da quantidade de carbono inicial contra apenas 3% obtidos na
combustão [39]. Bioóleo e biogás também são gerados na pirólise e a proporção entre os três
produtos depende da temperatura, da taxa de aquecimento e do tempo de permanência no
reator, tornando possível controlar estes parâmetros para maximizar o rendimento do produto
desejado. A pirólise lenta favorece a formação do biocarvão e foi escolhida para ser executada
neste projeto, a taxa de aquecimento deve se manter inferior a 10 °C minuto-1 e o tempo de
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permanência é na escala de horas. Esta técnica fornece cerca de 35% de biocarvão, enquanto
a pirólise rápida gera 10% de biocarvão e 70% de bioóleo, utilizando taxas de aquecimento
na dimensão de centenas de graus por minuto [6,29,40,41]. As definições dos parâmetros
para definir os tipos de pirólise ainda não é unanimidade entre os pesquisadores da área.
As propriedades físico-químicas da biomassa vão sendo modificadas ao longo do
tratamento térmico de conversão até que se alcance a forma de biocarvão, sendo
dependentes das condições de pirólise e origem da matéria-prima, a qual por ser uma fonte
natural é suscetível a composições variadas [6]. O efeito da temperatura sobre algumas
propriedades do material são mostradas no esquema da FIGURA 2 (A). Com o aumento da
temperatura, há a diminuição de átomos de hidrogênio e oxigênio em razão da liberação de
compostos voláteis, aumentando a proporção de carbono seguido pelo incremento no grau
de aromaticidade, em razão das reações de rearranjo na estrutura. Com a liberação de
espécies voláteis durante o aquecimento, há menor rendimento do biocarvão conforme
aumenta a temperatura. A área superficial e a alcalinidade aumentam com a severidade do
tratamento, em razão da diminuição de hidrogênios e grupos oxigenados superficiais e pela
decomposição de carbonatos, formando óxidos de metais alcalinos em razão da presença de
minerais intrinsecamente presentes nas biomassas [40].
No processo de formação do biocarvão diversas ligações químicas são rompidas e
compostos voláteis liberados, ocasionando reações de rearranjo no material residual. Estas
reações são classificadas como mecanismos primários e secundários e foram propostas a
partir do estudo individual de cada biopolímero, mantendo-se claro que no material
lignocelulósico as interações intermoleculares podem causar alterações na ordem e na
extensão de tais mecanismos. As condições pirolíticas também são determinantes no
processo de formação do biocarvão [22,40,42].
As reações primárias se dividem em: i) Desidratação / fragmentação: saída de
moléculas de água e ruptura de ligações covalentes no polímero, formando gases
incondensáveis e compostos orgânicos de cadeia curta. ii) Despolimerização: etapa em que
o grau de polimerização da biomassa diminui gradativamente pelo rompimento de ligações
entre as unidades monoméricas até que se tornem espécies voláteis. É o processo que ocorre
em maior extensão, gerando alta perda de massa. iii) Carbonização: processo em que a fração
sólida remanescente sofre reações de rearranjo intra e intermolecularmente de forma bastante
lenta, resultando em um sólido com alto grau de reticulação e alta estabilidade térmica. Isso
se dá por meio da formação de anéis benzênicos condensados em uma estrutura policíclica,
acompanhados da liberação de água e gases incondensáveis (compostos de baixa massa
molecular liberados durante o aquecimento de biomassas) [22,40]. Não há uma fronteira nítida
de separação entre estes processos, mas há predomínio de cada um deles conforme a faixa
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de temperatura, segundo indicações na FIGURA 2 (B) [22,42]. Uma representação simples
que permite entender melhor os processos primários é apresentada na FIGURA 2 (C).
Para a celulose as reações de fragmentação geram hidroxiacetaldeídos, álcoois e
ácidos e, na despolimerização, os produtos são levoglucosanas e compostos furfurais. Com
o aumento da temperatura há predomínio do processo de carbonização liberando gases H2,
CO2 e CO. A hemicelulose tem perfil de decomposição similar ao da celulose, porém é quase
totalmente decomposta abaixo de 400 °C. Sua fragmentação gera água, gases, espécies
ácidas e, durante a etapa de despolimerização, ocasiona a liberação de levoglucosanas,
furanos, açúcares anidros e gases orgânicos voláteis [22].

FIGURA 2: (A) VARIAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES DO BIOCARVÃO COM A
TEMPERATURA DE PIRÓLISE (B) ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA COM IDENTIFICAÇÃO DOS
MECANISMOS PRIMÁRIOS DE DECOMPOSIÇÃO. (C) REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DOS
MECANISMOS PRIMÁRIOS DE CONVERSÃO DA BIOMASSA EM BIOCARVÃO. (M =
MONÔMERO).

FONTE: Baseado nas referências [22] e [43].

Na lignina os processos de fragmentação geram uma grande diversidade de
monômeros aromáticos e diferentes produtos como catecol, vanilina e gases (CO 2, CO,
metano, formaldeído, entre outros). Em altas temperaturas, o resíduo com grande fração
aromática se reorganiza por meio da liberação de compostos oxigenados derivados de grupos
substituintes e ligações éter. A lignina é o biopolímero que mais contribui para formação dos
biocarvões em razão de sua estrutura altamente aromática.
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As espécies químicas instáveis liberadas nos mecanismos primários sofrem novas
transformações químicas, chamadas de processos secundários. Estes englobam reações de
ruptura (cracking) e de recombinação, gerando produtos de baixa massa molecular ou
moléculas maiores, respectivamente. Quando a recombinação ocorre dentro dos poros do
polímero, pode haver a formação de biocarvão secundário [22,42]. Os processos envolvidos
nas etapas de conversão da biomassa serão mais bem abordados na seção 4.1.2 e um
esquema resumido dos principais produtos de conversão de cada biopolímero é apresentado
na FIGURA A- 1 no Apêndice 1.
Os materiais preparados por pirólise são bastante estáveis e porosos, com estrutura
disposta na forma de folhas ou camadas, cuja orientação entre elas se torna mais ordenada
com o aumento da temperatura, como indicado na ilustração da FIGURA 3.

FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE BIOCARVÕES
PREPARADOS EM DIFERENTES TEMPERATURAS, SENDO MOSTRADO NOS DETALHES AS
ESTRUTURAS AMORFA, TURBOSTRÁTICA E GRAFÍTICA.

FONTE: Adaptado das referências [23,44,45].

No trabalho de Keiluweit et al. [46] foi sugerido a classificação dos biocarvões em
categorias conforme as características adquiridas em razão da temperatura, sendo: i)
biocarvão de transição, <300 °C, estrutura da biomassa é preservada; ii) biocarvão amorfo,
300 a 500 °C, estrutura composta por carbonos alifáticos e aromáticos disposto de forma
desordenada; iii) biocarvão compósito, 500 a 700 °C, composto por uma mistura de fase
amorfa e unidades de grafeno; iv) biocarvão turbostrático, 700 °C até a temperatura de
grafitização, estrutura formada por empilhamento de folhas de grafeno. O biocarvão
turbostrático ou também conhecido como grafite turbostrático [47], é um arranjo de camadas
constituídas por carbono aromático empilhadas, com ordem bidimensional mas sem
ordenamento regular ao longo do eixo z. O espaçamento entre as camadas é maior do que o
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registrado em estruturas grafíticas em razão de grupos oxigenados remanescentes [23,40,46].
Segundo Lehman [23], a temperatura de pirólise necessária para a grafitização da amostra
depende da natureza da biomassa, podendo variar de 2000 a 3500 °C.
Como será mostrado na seção de resultados, o material obtido por pirólise possui
características que o encaixam na definição de grafite (ou biocarvão) turbostrático, sendo
constituído por uma estrutura carbônica majoritariamente aromática, na forma de folhas em
agregados multicamadas e com poucos grupos funcionais oxigenados presentes na
superfície, em razão disso, denominaremos este material como “graphite-like” e usaremos a
sigla GrL para referenciá-lo.

1.1.3 Pré-tratamento ácido
Em sistemas que utilizam as biomassas lignocelulósicas como fonte energética há a
necessidade de romper com a estrutura rígida e altamente complexa, tornando os
biopolímeros acessíveis e aumentando a eficiência do processo [17,48,49]. Como exemplo
na produção de bioetanol, em que o pré-tratamento torna a celulose acessível à hidrólise
enzimática e fermentação, aumentando o rendimento [17]. O pré-tratamento pode ser de
natureza física, química ou biológica, e quando combinadas aos fatores temperatura e tempo,
levam diferentes graus de modificação na biomassa. Os efeitos principais são a
despolimerização e fragmentação dos biopolímeros, redução na cristalinidade da celulose,
aumento da área superficial e da porosidade [48].
Dentre os métodos químicos, o que utiliza ácido diluído possui a função de degradar
a hemicelulose e fragmentar a estrutura da lignina. Como estes dois biopolímeros
compartilham inúmeras ligações do tipo éter e éster, seus processos de fragmentação estão
diretamente associados [49] e promovem a exposição das cadeias de celulose ao meio. Em
condições mais severas de temperatura e concentração, há redução no grau de polimerização
e de cristalinidade da celulose.
Fundamentado nisso, o objetivo deste trabalho em inserir a etapa de pré-tratamento
ácido é promover uma perturbação na estrutura da fração amorfa, mas conservando o arranjo
cristalino da celulose. Assim, o material submetido à pirólise já teria uma maior porosidade, a
qual deve se manter durante a etapa de termoconversão gerando biocarvões porosos e de
alta área superficial, características que são interessantes para diversas aplicações. As
biomassas também contém uma fração de elementos inorgânicos os quais podem ser
oxidados pela ação do ácido nítrico e removidas sob a forma de espécies solúveis, sendo
descartados durante as etapas de lavagem.
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O procedimento adotado neste projeto (descrito na seção 3.3) foi baseado no
trabalho de Genovese e colaboradores [7], em que os autores produziram biocarvão a partir
de sabugo de milho para uso em supercapacitores. Em combinação com o pré-tratamento
ácido e pirólise a alta temperatura, foi realizada uma etapa posterior de esfoliação visando
separar as camadas de biocarvão e aumentar a área ativa. Outros trabalhos abordam os
efeitos do tratamento ácido destacando o aumento da área superficial e porosidade pela
remoção da fração amorfa do entorno da estrutura celulósica [17,48,50].
O princípio da hidrólise ácida é a protonação das ligações glicosídicas na celulose e
hemicelulose, fragmentando a cadeias em unidades menores. A hemicelulose é mais
suscetível em razão do baixo grau de polimerização e pode ser totalmente removida da
amostra conforme a condição do tratamento. Não há uma rota bem estabelecida para a sua
decomposição, mas é bem aceito que o ácido promove a liberação de oligômeros os quais
são solúveis no meio aquoso de baixo pH e descartados durante as lavagens do sólido
residual. Sendo fragmentos quimicamente instáveis, podem reagir entre si antes de serem
removidos gerando compostos furfurais, os quais em contato com açúcares formam outros
derivados, como o ácido fórmico. Os principais produtos liberados ao longo da degradação da
hemicelulose são o metanol (CH3OH), ácido acético (CH3COOH), ácido fórmico (CH2O2),
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidroxiacetaldeído ou HAA (C2H4O2),
hidroxiacetona ou HA (C3H6O2), metano (CH4) e gás hidrogênio (H2) [17,18,22,50,51] (ver
FIGURA A- 1).

Em condições mais amenas, o efeito da hidrólise ácida sobre a celulose é apenas
modificar o grau de polimerização das cadeias separando as unidades de glicose. Sob
condições mais severas, temperaturas acima de 180 °C e tempo de exposição superior a 4
horas, as moléculas de açúcares derivadas dos biopolímeros são degradadas a CO2, CO,
HAA, HA e acetaldeído (C2H4O), que posteriormente podem gerar espécies 5hidroximetilfurural, furfural e ácido levulínico [17,48]. A FIGURA 4 reúne propostas para as
reações dos biopolímeros em meio ácido, baseadas em diferentes trabalhos de literatura. Em
razão da complexidade do material lignocelulósico e da infinidade de possíveis interações
entre os subprodutos por meio de reações paralelas, a definição exata dos processos e
produtos é uma tarefa complexa.
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FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO DAS REAÇÕES ENVOLVIDAS DURANTE O TRATAMENTO ÁCIDO
DAS COMPONENTES LIGNOCELULÓSICOS.

FONTE: Baseado nas referências [49,52].

O efeito ácido sobre a lignina se dá pela ruptura de ligações entre carbonos, ligações
éter, conversão e desidratação de cadeias alquila, gerando produtos de degradação como
formaldeído (CH2O), CO2 e CO. Ainda podem ocorrer conversão dos substituintes do anel
benzeno e rearranjo da estrutura policíclica, formando CH3OH, CH4, CO e H2. Como há uma
intensa associação entre lignina e hemicelulose, a ação da hidrólise ácida sobre a
hemicelulose naturalmente contribui na fragmentação da cadeia ramificada da lignina.
Os compostos fenólicos liberados podem ser recombinados gerando novos
compostos aromáticos [17,48,52]. Em processos acima de 180 °C a degradação da lignina
pode gerar compostos fenólicos tóxicos [48].
Em resumo, o tratamento ácido sobre as biomassas gera um sólido enriquecido em
celulose cristalina e lignina, sendo que essa última sofre alterações estruturais, mas continua
presente. O ácido tem maior potencial de ação sobre a hemicelulose, fragmentando a
estrutura em unidades menores de açúcares, solúveis no extrato aquoso.

1.2 MATERIAIS COMPÓSITOS
Atualmente, muitos trabalhos das mais diversas áreas de pesquisa trazem como
palavra-chave o termo compósito.
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O termo compósito é a designação dada a um novo material formado a partir da
combinação de dois ou mais componentes, que possuam propriedades físicas ou químicas
distintas entre si, originando um novo material com propriedades únicas, diferentes dos
componentes individuais [53,54]. Estes novos materiais não são simples misturas ou soluções
sólidas, pois os componentes originais se mantêm separados e distinguíveis na estrutura final.
Diversas linhas de pesquisa tem desenvolvido materiais compósitos visando alta
performance e rendimento. No campo de pesquisa de armazenamento energético, há uma
infinidade de trabalhos que utilizam desta abordagem para a obtenção de materiais com maior
capacidade de armazenamento para uso em baterias e supercapacitores. A utilização de
polímeros conjugados e de derivados de carbono se destacam, principalmente, pela grande
oferta de combinações possíveis entre si [55,56] e com outros materiais, tais como espécies
inorgânicas, por exemplo MnO2 [57] e Fe2O3 [58].

1.2.1 Polímeros Conjugados
Os polímeros são macromoléculas orgânicas com estruturas formadas pela união
repetitiva de unidades estruturais menores, os monômeros. Podem ter origem natural ou
sintética e são subdivididos conforme suas propriedades físico-químicas.
Os polímeros conjugados (PC) são polímeros sintéticos capazes de alcançar
propriedades elétricas e ópticas muito similares à de semicondutores e metais, sem prejuízo
à estabilidade mecânica e processabilidade típica dos polímeros convencionais [59].
A partir da descoberta do poliacetileno, em 1977, um vasto campo de pesquisa foi
aberto pela possibilidade de desenvolvimento de novos materiais com aplicações
multidisciplinares em áreas como elétrica, eletrônica, robótica, biológica, farmacêutica,
aviação, detecção química, armazenamento energético, dentre outras [59–61]. Os PC
possuem valores de condutividade próximos à de semicondutores e metais, como ilustrado
na FIGURA 5, na qual também são apresentadas as estruturas de alguns PC. A capacidade
de condução de cargas nestes materiais se deve à mobilidade dos elétrons dentro e entre as
cadeias poliméricas, fenômeno possível por meio dos efeitos de conjugação e de dopagem
[59,62].
O efeito de conjugação se deve pela existência de elétrons  deslocalizados na
cadeia polimérica em razão da alternância entre ligações simples e duplas [59]. No entanto, a
deslocalização é apenas parcial devido aos diferentes comprimentos de ligação. O efeito de
conjugação é bem claro para o poliacetileno e menos óbvio em estruturas contendo
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heteroátomos. No caso da polianilina, por exemplo, a conjugação é alcançada pela
transferência de um próton na estrutura [63]. Este mecanismo será discutido adiante.

FIGURA 5: LOCALIZAÇÃO DOS POLÍMEROS CONJUGADOS NA ESCALA DE CONDUTIVIDADE
ENTRE MATERIAIS ISOLANTES E METÁLICOS. NA INSERÇÃO, EXEMPLOS DE POLÍMEROS
CONJUGADOS MAIS COMUNS E SEUS VALORES DE CONDUTIVIDADE.

FONTE: Baseado nas referências [62,64].

A dopagem nos PC é a característica que os diferencia dos demais tipos de
polímeros. Este mecanismo se origina por meio de reações de oxirredução reversíveis, nas
quais os elétrons  são removidos da cadeia polimérica por uma reação de oxidação ou
inseridos na cadeia, via uma reação de redução, sem que para isso ocorra rompimento de
ligações  da cadeia principal do polímero. As reações redox nos polímeros podem ser
iniciadas por meio de agentes químicos, aplicação de potencial elétrico ou radiação
eletromagnética [63,65].
Na oxidação há a remoção de elétrons, tornando a cadeia positivamente carregada,
enquanto na redução, os elétrons são adicionados e a estrutura adquire uma forma menos
oxidada. O balanço de cargas ao longo dos processos redox se dá pela inserção ou expulsão
de contraíons do eletrólito, denominados como dopantes [66,67].
Outra característica única desta classe de materiais é a possibilidade de
apresentarem estados intermediários de oxidação, os quais também apresentam valores
intermediários de condutividade entre as formas menos oxidadas e mais oxidadas.
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Dois principais aspectos diferem a dopagem de PC do processo que ocorre nos
semicondutores. Primeiramente, os dopantes não causam modificações na estrutura química
da cadeia polimérica, mas são intercalados ou desintercalados, em razão de interações nas
vizinhanças da cadeia principal. Em segundo lugar, a dopagem em semicondutores ocorre
pela inserção de quantidades mínimas do dopante, a nível tão baixos que são chamados
“impurezas”, no entanto, em PC, as quantidades de dopante são consideravelmente
superiores [66].
Conforme os monômeros se unem formando a macromolécula polimérica, uma
estrutura de bandas eletrônicas vai sendo constituída pela sobreposição dos orbitais ,
gerando a banda de valência (BV), preenchida e de menor energia, e a banda de condução
(BC), mais energética e desocupada, como descrito pela teoria de bandas, e representado na
FIGURA 6. A variação de energia entre elas constitui o band-gap, barreira energética que

distingue os materiais entre isolantes, semicondutores e condutores. Em PC, a magnitude do
band-gap depende da extensão da deslocalização e da alternância entre as ligações simples
e duplas. Por exemplo, a PAni, em sua forma mais reduzida tem band-gap superior a 3,0 eV
e, na sua forma parcialmente oxidada, o valor de band-gap é de ~1,5 eV [68].
A carga gerada durante a reação de oxidação/redução permanece localizada na
cadeia polimérica, sendo compensada energeticamente por uma distorção local do retículo.
Quando um elétron é removido (oxidação) da cadeia polimérica, há a formação de um cátionradical acompanhado da distorção estrutural em torno desta carga positiva. Esta configuração
é chamada pôlaron, possui valor de spin ½ e gera um novo estado energético dentro do bandgap [62].

FIGURA 6: REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA ESTRUTURA DE BANDAS PARA O POLÍMERO
NEUTRO E SEUS ESTADOS OXIDADOS, MOSTRANDO OS ESTADOS ENERGÉTICOS
INTERMEDIÁRIOS DENTRO DO BAND-GAP.

FONTE: Adaptado da referência [69].

29

A perda de um novo elétron pode ocorrer em outro ponto da cadeia, formando um
segundo pôlaron ou nas proximidades do pôlaron já formado, gerando uma estrutura
bipolarônica com duas cargas positivas e uma intensa distorção da cadeia. Essa configuração
assume spin zero e novos estados eletrônicos intermediários no band-gap são criados. A
formação do bipôlaron é mais estável que a formação de múltiplos pôlarons, mas a
configuração assumida depende de fatores como a conformação das cadeias e natureza do
dopante, sendo este importante para a estabilização das repulsões coulômbicas [59,62].
As estruturas polarônicas e bipolarônicas são portadores de cargas e podem se
movimentar dentro da cadeia do polímero [62]. Conforme o maior grau de oxidação, a
quantidade de níveis polarônicos dentro do band-gap aumenta, constituindo uma estrutura de
bandas polarônicas. Essa configuração leva ao expressivo aumento de condutividade do
polímero oxidado pela diminuição da barreira energética de transição. As propriedades ópticas
também são alteradas, sendo possível identificar variação de cores conforme o nível de
oxidação do polímero [69].

1.2.2 Polianilina
A polianilina (PAni) possui uma ampla gama de aplicações por ter um custo
relativamente baixo do monômero, possibilidade de síntese por rota química ou eletroquímica,
ser biocompatível [70], possuir atividade elétrica e óptica, ser estável em atmosfera ambiente
e poder ser combinada com uma infinidade materiais, possibilitando a formação de materiais
compósitos [66,67,71].
Dentre as suas possíveis aplicações podem ser destacados seu uso em sensores
eletroquímicos [72], dispositivos de armazenamento de energia [73], proteção à corrosão [74],
aplicações biomédicas [75], dispositivos eletrocrômicos [67], entre outros.
A PAni é formada pela polimerização de monômeros de anilina por meio de
processos químicos, com o uso de agentes oxidantes, ou eletroquímicos aplicando métodos
galvanostáticos, potenciostáticos ou potenciodinâmicos [68,76].
Sua estrutura é composta por segmentos benzenóides, referente à porção reduzida
do polímero, e unidades quinóides, associadas à fração oxidada da cadeia. Isto torna possível
a existência da PAni em estados de oxidação intermediários, em que varia-se a proporção
entre segmentos benzenóides e quinóides [68].
A leucoesmeraldina é a forma mais reduzida da PAni, predominando estruturas
benzenóides, sua cor característica é amarelo. A forma mais oxidada é a pernigranilina, com
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maior fração de segmentos quinóides, possui coloração púrpura. A forma esmeraldina possui
estado de oxidação intermediário e apresenta coloração azul [65,71]. Em razão da variação
de cores conforme o estado de oxidação, a PAni pode ser utilizada em dispositivos
eletrocrômicos [69]. Essas estruturas são apresentadas na FIGURA 7.
Uma particularidade desse polímero é a possibilidade de ser dopado por protonação,
dessa forma, a sua condutividade varia conforme a extensão da oxidação e o grau de
protonação da cadeia. Os maiores valores de condutividade para a PAni são alcançados
quando a base esmeraldina é convertida para a espécie sal esmeraldina, que possui
coloração verde [66,68].
Nessa configuração, o polímero mantém proporções aproximadamente iguais de
unidade amina (–NH–) e iminas (=N–). Os íons H+ interagem preferencialmente com os grupos
imina, gerando duas cargas positivas na estrutura, imediatamente acompanhadas pela
inserção de contraíons do eletrólito e distorções na estrutura da cadeia. Esse arranjo
bipolarônico se reorganiza formando pôlarons radicais deslocalizados, cuja estrutura é
chamada de semiquinona [66,68].
As três formas da PAni podem ser dopadas, mas apenas o estado de oxidação
intermediário adquire um incremento de condutividade significativo quando protonado. A
movimentação dos portadores de carga ao longo da estrutura polimérica promove uma
redistribuição da densidade eletrônica, justificando o aumento na condutividade, que pode
chegar a 100 S cm-1 [66,68,71,76]. No entanto, estudos indicam que cerca de 1% dos
transportadores de carga disponíveis na estrutura química da sal esmeraldina realmente
contribuem para o aumento de condutividade [68], por isso, o grande interesse eletroquímico
nessa espécie.
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FIGURA 7: ESTRUTURAS DA PAni EM DIFERENTES ESTADOS DE OXIDAÇÃO COM A
INDICAÇÃO DOS PROCESSOS DE INTERCONVERSÃO ENTRE ELAS. NO DETALHE,
DESTAQUE PARA OS SEGMENTOS ESTRUTURAIS DA PAni QUE IDENTIFICAM SEU GRAU DE
OXIDAÇÃO.

FONTE: Adaptado da referência [77].

A PAni pode ser sintetizada por rota química ou eletroquímica. A preparação química,
que utiliza adição de agente oxidante para iniciar a polimerização, é interessante pois
possibilita um melhor controle de morfologia do polímero. Já a preparação por técnicas
eletroquímicas oferece a vantagem de obtenção do material diretamente sobre o eletrodo,
dispensando o uso de aglutinantes, característica importante para aplicações em
supercapacitores.
A etapa de preparação do polímero é de extrema importância para a determinação
de seu desempenho eletroquímico, pois este depende da orientação das cadeias poliméricas
e suas redes, do nível de dopagem e dos caminhos de difusão, definidos pela morfologia
assumida [71].
Na área de desenvolvimento de materiais para armazenamento energético,
polímeros conjugados se destacam pela alta capacitância específica teórica, para a PAni este
valor é de cerca de 2000 F g-1 [78]. Em comparação a alguns óxidos metálicos, já consagrados
pelo seu alto desempenho em supercapacitores, a PAni apresenta vantagens de boa
condutividade, síntese facilitada, flexibilidade e baixo custo. A critério de comparação, o RuO2
apresenta capacitância específica teórica de 1360 F g-1 [79].
Contudo, no estado bulk, apenas uma fração do polímero está disponível para a
interação com o eletrólito, em razão da compactação das cadeias poliméricas [80], dificultando
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os processos difusivos e tornando lenta as reações de transferência de carga [81]. Isso se dá
pois os sítios internos, que não estão em contato direto com o eletrólito, raramente chegam a
sofrer reações redox pois os íons de intercalação não estão disponíveis e, o polímero passa
por um processo de “inativação” nestas regiões [80]. A consequência é a diminuição da
eletroatividade, valores de capacitância específica muito inferiores ao valor teórico e baixa
taxa de capacidade (rate capability) em testes de carga e descarga [71,81,82].
O desgaste mecânico que acompanha os ciclos redox dos polímeros, em razão de
variações volumétricas, é um problema clássico desse tipo de material, interferindo na
potencial aplicação do material, uma vez que limita sua vida útil e sua estabilidade [12,67,82].
Esta questão ainda é um desafio a ser superado nos estudos sobre supercapacitores
aplicando polímeros condutores.
Outro fator que pode limitar o desempenho da PAni é a diferença na taxa de
transporte de elétrons durante a conversão entre os diferentes estados de oxidação. A forma
menos oxidada possui condutividade mais baixa, logo maior resistência ao transporte de
elétrons, enquanto a forma mais oxidada tem maior condutividade. Essa diferença pode
diminuir gradativamente a reversibilidade dos processos redox ao longo de ciclos, afetando a
performance eletroquímica, inclusive a capacitância [80].
Desta forma, um melhor aproveitamento das propriedades da PAni poderia ser
alcançado com uma modificação de sua morfologia, de maneira que favoreça a maior área
superficial, menor desgaste mecânico e maior condutividade. É interessante também o
aumento da capacidade de condução ao longo das cadeias, facilitando os processos de
transferência de cargas. Trabalhos em literatura preparam PAni em associação com
nanotubos de carbono [80,83,84], óxido de grafeno [85–87] e folhas de grafeno [12,88–91],
com a intenção de obter altos valores de capacitância pela modificação do arranjo morfológico
do compósito e intensificação das propriedades condutoras.

1.2.3 Compósitos PAni / materiais carbonáceos
Os diferentes materiais derivados de carbono são bons candidatos para formação de
materiais compósitos com a PAni pois podem contornar as limitações de desempenho deste
polímero citadas na seção anterior, em razão de suas únicas propriedades eletrônicas e
mecânicas [88]. Vários trabalhos tem sido publicados mostrando a síntese de materiais
compósitos de PAni em combinação com o grafeno [12], óxido de grafeno (GO) [86], óxido de
grafeno reduzido (r-GO) [92], nanotubos de carbono [93] e aerogéis de carbono [94],
adotando, para isso, diferentes metodologias de síntese e ampliando a gama de aplicações.
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Os efeitos sinérgicos da combinação entre PAni e materiais à base de carbono
propicia morfologias diferenciadas e melhor condutividade, especialmente quando os
materiais são preparados em escala nanométrica [81]. A alteração na morfologia do polímero
certamente é uma das principais vantagens. A interação entre os dois materiais promove um
diferente arranjo das estruturas da PAni, tornando-as menos empacotadas e aumentando sua
área de contato com o eletrólito. Assim, processos de interface são favorecidos, como por
exemplo, a capacitância de dupla camada elétrica [71,84,89,91]. O desgaste mecânico gerado
pelos sucessivos ciclos de carga e descarga também pode ser suprimido no compósito pela
alteração da morfologia [12,81].
O uso dos materiais carbonáceos com a PAni aumenta consideravelmente o
transporte de cargas no compósito, em razão do aumento de condutividade. Essa contribuição
se dá de duas formas. Uma delas se relaciona com uma menor resistência à difusão de íons
quando as cadeias lineares estão orientadas de modo mais ordenado ou alinhado, na matriz
polimérica. Essa ordenação também gera maior espaço entre as cadeias, permitindo que a
estrutura comporte as alterações de volume durante a oxidação/redução, diminuindo o
estresse mecânico. Estes dois fatores favorecem um melhor desempenho eletroquímico
[71,81].
No caso da incorporação de folhas de grafeno à matriz polimérica, o fator de
alinhamento das cadeias é ainda mais evidente, favorecendo as reações redox. A outra
contribuição do grafeno é de caráter eletrônico. A estrutura 2D do grafeno naturalmente possui
alta área superficial e condutividade, em razão da composição majoritária por átomos de
carbono sp2. Quando combinado com a PAni, pode contribuir para a formação de um material
compósito de elevada condutividade [88], com caminhos de difusão diferenciados,
melhorando a mobilidade iônica. A existência de defeitos estruturais nas folhas de grafeno
podem contribuir para uma interação mais efetiva com a PAni, por meio de interações
eletrostáticas, aumentando a estabilidade mecânica e facilitando os processos de
transferência de carga ao longo do compósito [71] e melhorando sua condução eletrônica
[89,91].
Em compósitos PAni-grafeno, normalmente é verificado um recobrimento das folhas
de grafeno pelas estruturas de PAni. Esse revestimento atua como uma espécie de
espaçador, não permitindo que as folhas de grafeno sofram agregação, aumentando a sua
área de interface ativa. O mesmo arranjo estrutural é muito vantajoso para a PAni, pois
aumenta sua estabilidade química, promove um aumento na taxa de transporte de elétrons e
facilita a difusão iônica [81].
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As interações entre grafeno e PAni ocorrem via interações eletrostáticas, pois
possuem cargas opostas, empilhamento − por meio da interações entre as densidades
eletrônicas em cada estrutura e também via ligações de hidrogênio entre os átomos
eletronegativos de cada estrutura e os hidrogênios da outra [82,95,96].

1.3 SUPERCAPACITORES
1.3.1 Dispositivos de armazenamento energético
O atual cenário mundial que apresenta aumento do custo de combustíveis, futura
escassez de reservas naturais das fontes não-renováveis, elevação constante da taxa de
poluição e consequências do aquecimento global são apenas alguns dos motivos que
impulsionaram expressivamente o número de pesquisas sobre novas formas de geração e
armazenamento energético [2,97,98]. Segundo consulta à plataforma Scopus em 06 de abril
de 2020, apenas no ano corrente já havia 7810 artigos publicados com a palavra-chave
“energy storage”, sendo que em 2019 foram publicados um total de 26084 artigos com a
mesma palavra e em 1980, apenas 1036.
A proposta dos pesquisadores da área é desenvolver tecnologias de armazenamento
e fontes de energia que sejam mais sustentáveis, diminuindo de forma gradativa a
dependência do mundo moderno das fontes de energia fósseis, como o petróleo, gás natural
e carvão mineral. Muitos destes trabalhos se concentram no aperfeiçoamento de dispositivos
clássicos, como baterias, e no desenvolvimento de dispositivos mais modernos, como os
supercapacitores, células solares e células à combustível. Os estudos se direcionam,
principalmente, para a preparação de novos materiais para atuarem como eletrodos,
promovendo alterações morfológicas que possam trazer aumento de eficiência e a
combinação entre diferentes materiais, visando um efeito sinérgico entre eles [12,97,98]. O
eletrólito também desempenha papel importante na eficiência de dispositivos eletroquímicos
e apenas mais recentemente uma maior atenção tem sido dada a eles [99].
Diferentes classes de materiais podem ser exploradas para o desenvolvimento de
dispositivos de armazenamento, se diferenciando pelo mecanismo específico que utilizam
para armazenar as cargas elétricas [98]. Os diferentes mecanismos de armazenamento
geram capacidades de acumulação distintas e modificam a forma como a energia pode ser
liberada. Assim, os tipos de dispositivos de armazenamento energético são classificados
conforme a sua capacidade de armazenamento, parâmetro denominado densidade de
energia, e por meio da forma de entrega da energia acumulada, mais lenta ou mais rápida,
fator determinado pela densidade de potência [2,79,98].
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A correlação entre esses dois parâmetros é feita a partir do diagrama de Ragone, na
FIGURA 8, que é uma representação gráfica comumente utilizada para distinguir os diferentes
tipos de dispositivo de armazenamento [99]. A partir da análise deste gráfico algumas
características que diferenciam os dispositivos se tornam mais claras. As baterias possuem
alta densidade de energia e baixa densidade de potência, enquanto os capacitores
convencionais têm um perfil diferentes de funcionamento, armazenando menor quantidade de
cargas elétricas, mas sendo capaz de liberá-las mais rapidamente [99].
Os supercapacitores possuem características complementares entre baterias e
capacitores, sendo um dos principais objetos de estudo das pesquisas científicas atuais na
área de energia. A proposta para esse tipo de dispositivo é o armazenamento de cargas
comparável às baterias e a velocidade de descarga tão rápida como em capacitores
convencionais [2,99], mantendo esse perfil dentro de uma amplo intervalo de potencial (faixa
de funcionamento). Uma vantagem interessante dos supercapacitores em relação às baterias
é a sua maior vida útil, em razão do menor desgaste mecânico sofrido pelo material ativo nos
ciclos repetitivos de carga/descarga.

FIGURA 8: DIAGRAMA DE RAGONE.

FONTE: Baseado da referência [100,101].

Atualmente, o desafio é combinar todos estes parâmetros de forma satisfatória em
apenas um dispositivo [101]. Os mecanismos que regem o armazenamento de cargas em
supercapacitores serão mais bem discutidos na próxima seção.
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O diagrama de Ragone permite uma análise mais ampla sobre os diferentes
dispositivos de armazenamento e as respectivas características em termos de densidade de
energia e de potência. Isso é especialmente importante para novos materiais ou dispositivos,
auxiliando na comparação qualitativa com outros similares.
O conhecimento sobre o funcionamento supercapacitivo do material permite
direcioná-lo para a aplicação adequada, visto que há demandas diferentes para esse tipo de
dispositivo. Por exemplo, para o funcionamento adequado de um sistema de portas
automáticas, há a necessidade de rápida liberação de energia no supercapacitor. Em um
sistema de fontes ininterruptas de energia (sistema no-break), é importante a rápida entrega
de energia ao sistema e a sua manutenção por um tempo mais longo. Enquanto que em um
carro elétrico híbrido, o supercapacitor atua em conjunto com a bateria ou a célula a
combustível, como um dispositivo de armazenamento temporário, acumulando a energia que
seria dissipada na frenagem e, liberando-a rapidamente na próxima partida, auxiliando no
menor desgaste do armazenador principal [99,102]. Outras aplicações dos supercapacitores
são em gerenciamento de mecanismos industriais, porta de emergência em aviões, trens e
bicicletas elétricas, dispositivos de comunicação digital, câmeras digitais, telefones celulares,
ferramentas elétricas e armazenamento de energia em células fotovoltaicas [97].

1.3.2 Supercapacitores
Os supercapacitores são derivados dos capacitores convencionais, os quais
acumulam energia eletrostaticamente, a partir de duas placas condutora paralelas. Sendo a
magnitude da capacitância dependente da área das placas condutoras, da distância e do tipo
de dielétrico entre elas, ficando na ordem de pico a micro farads.
A capacitância (C) é o parâmetro que mede a quantidade de energia acumulada no
dispositivo elétrico, pela relação entre cargas (q) e diferença de potencial (Δ𝑉), como mostrada
na EQUAÇÃO 1, é dada em unidades de Farad (F) [79,103].
𝑞

𝐶 = Δ𝑉

EQUAÇÃO 1

Os supercapacitores possuem capacidade de armazenamento maior do que os
capacitores convencionais e podem ser classificados em dois tipos, os capacitores de dupla
camada e os pseudocapacitores, que diferem entre si pelo mecanismo de armazenamento
das cargas.
Os capacitores de dupla camada elétrica são conhecidos como EDCL, em razão de
seu nome em inglês Electrostatic Double-Layer Capacitor. Nesses, o armazenamento é
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puramente eletrostático e deriva da acumulação de cargas na interface entre o eletrodo e o
eletrólito, que agora é líquido e não mais um dielétrico. Com isso, a distância entre as camadas
carregadas é muito pequena, intensificando o campo elétrico e aumentando a capacitância.
Aliado a isso, o aumento da área das placas condutoras maximiza a região de interação entre
eletrodo e o eletrólito, expandindo a capacidade de acumulação.
Em EDLCs, o desempenho capacitivo está fortemente associado ao acesso do
eletrólito à superfície do eletrodo, por isso é essencial a utilização de materiais de alta área
superficial ou materiais porosos. A escolha de eletrólitos também é importante, pois podem
reduzir a resistência interna, maximizando os processos capacitivos de armazenamento [99].
Supercapacitores comerciais utilizam carvão ativado como principal componente,
pois é um material de alta área superficial. Os materiais à base de carbono são os
representantes mais significativos do mecanismo de armazenamento EDLC [98,102,104], em
razão da sua alta condutividade elétrica, eletroatividade relativamente baixa, possibilidade de
modulação

da

porosidade

e

controle

da

morfologia

[99,102].

O

desempenho

reconhecidamente bom de materiais carbonáceos nos dispositivos EDLC é largamente
reportado em literatura, para as diferentes formas de apresentação, como nanotubos de
carbono [105,106], grafeno [107,108], estruturas carbonáceas porosas [109,110], carvão
ativado [111,112] e grafite [113].
Uma infinidade de trabalhos exploram as propriedades capacitivas das folhas
bidimensionais do grafeno, preparando-o por diferentes rotas [114–118] e combinando-o com
outros materiais [88,119–123], em razão da combinação efetiva de suas propriedades únicas,
como alta condutividade elétrica e térmica, força mecânica, estabilidade química e alta área
superficial [107,108,124]. A capacitância teórica atribuída ao grafeno é de 550 F g-1 [124].
A estimativa da capacitância teórica se baseia na consideração de que 100% do
material é capaz de participar do processo de armazenamento. No caso do grafeno,
considera-se que toda a sua superfície estaria disponível para realizar os mecanismos de
carregamento/descarregamento da dupla camada elétrica. Já para a PAni, que possui
capacitância teórica de 2000 F g-1, considera-se que 100% do polímero é capaz de ser
reduzido/oxidado [78]. Os valores reais de capacitância específica costumam ser menores do
que os valores teóricos em razão da morfologia assumida e de processos de agregação e
reorganização das estruturas.
A outra classe de supercapacitores, os pseudocapacitores, tem sua capacidade de
armazenamento associada aos processos redox dos materiais eletroativos empregados.
Assim, a capacidade total de armazenamento ocorre por uma contribuição da acumulação
capacitiva das cargas e por meio de reações reversíveis de transferência de elétrons na
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interface, de modo que pseudocapacitores podem armazenar de 10 a 100 vezes mais energia
do que capacitores tipo EDLC [125]. Contudo, a densidade de potência em pseudocapacitores
é limitada, uma vez que processos faradaicos são naturalmente mais lentos do que processos
capacitivos. A vida útil de materiais pseudocapacitivos é outro fator que limita sua
aplicabilidade, pois os sucessivos ciclos redox geram desgaste mecânico e acarretam em
perda gradual da eletroatividade [99] e, em alguns casos, diminuição da área superficial.
Os materiais eletroativos empregados em pseudocapacitores geralmente são óxidos
metálicos e polímeros condutores, em razão dos processos redox reversíveis e da
possibilidade de distintos estados de oxidação.
Dentre os óxidos de metal de transição mais empregados em pseudocapacitores
podem ser destacados o RuO2 [126,127], MnO2 [128,129], NiO [130,131], Co3O4 [132,133],
Fe3O4 [134,135]. O RuO2 apresenta excelentes valores de capacitância, no entanto, seu alto
custo diminui a relação custo-benefício, a qual pode se tornar mais vantajosa com o uso de
outras espécies, mais baratas e com capacidade de armazenamento relativamente menor do
que o RuO2.
A aplicação de polímeros condutores em pseudocapacitores é bastante conveniente,
pois normalmente a sua síntese é fácil e de baixo custo, podendo ser feita por diferentes rotas
de preparação, gerando materiais com morfologias diferenciadas, as quais contribuem para
aumento da área superficial, intensificação da componente capacitiva e consequente melhoria
da capacitância [99]. Na etapa de oxidação do polímero, há a intercalação de íons do eletrólito
na matriz polimérica para a compensação de cargas e, com isso, o polímero sofre uma
expansão, aumentando seu volume e a área interfacial. Esse mecanismo, por si só, contribui
de forma efetiva para altos valores de capacitância, pois promove maior interação entre
eletrólito e polímero.
Em polímeros conjugados, fatores como grau de oxidação, contraíons de
intercalação, condutividade e morfologia interferem em seu desempenho capacitivo. No artigo
de revisão de Eftekhari et. al. [71] é apresentada uma tabela com um amplo levantamento de
trabalhos utilizando a PAni para aplicação em supercapacitores, trazendo as condições de
realização dos testes e os valores dos diferentes parâmetros supercapacitivos. Além da
polianilina [88,136–138], outros polímeros são extensamente estudados, como poli(3,4etilenodioxitiofeno) (PEDOT) [139,140] e o polipirrol [141,142].
Como citado anteriormente, fatores como estresse mecânico e a cinética limitada dos
processos faradaicos contribuem para uma menor vida útil de materiais pseudocapacitivos.
Motivado por isso, a combinação entre materiais pseudocapacitivos e carbonáceos tem o
objetivo de ampliar a capacidade de armazenamento, pela combinação aditiva dos distintos

39

mecanismos de acumulação de cargas. Aliado a isso, o uso combinado destes materiais
favorece uma modificação morfológica, capaz de diminuir a degradação mecânica do
polímero e, inclusive, melhorar a cinética de movimentação das espécies carregadas, pela
constituição caminhos de difusão mais fáceis [98,99,102]. O aumento de condutividade em
razão das interações entre as estruturas, também é esperado.
A obtenção de altos valores de densidade de energia, sem que prejuízo a densidade
de potência, pode ser alcançada mantendo alta condutividade do material de eletrodo. A
escolha do eletrólito também é importante, para que não seja um fator limitante à
movimentação dos íons [102].
Aspectos quantitativos dos supercapacitores são obtidos por voltamogramas cíclicos
(VC) ou curvas galvanostáticas de carga e descarga (CGCD), como capacitância total,
capacitância específica e taxa de retenção da capacitância. A capacitância específica (CS)
nada mais é do que a capacitância normalizada, geralmente o fator de normalização é a área
do eletrodo, a massa total do eletrodo ou a massa dos materiais ativos. A taxa de retenção da
capacitância avalia como a capacidade de armazenamento se altera em diferentes
velocidades de varredura na VC ou distintas densidades de corrente, em CGCD.
O perfil eletroquímico de materiais EDLC ou pseudocapacitivos são diferentes, sendo
possíveis distingui-los, tanto na VC como no CGCD, como identificado na FIGURA 9.
Na FIGURA 9 (A), o perfil voltamétrico retangular se refere a um capacitor ideal, pois
a acumulação das cargas na interface é independente do potencial aplicado. Como eletrodos
EDLC não se comportam idealmente, em razão de fatores resistivos associados, seu formato
de VC é aproximadamente retangular. Em pseudocapacitores, a ocorrência dos processos
redox depende do potencial aplicado, assim, sua VC apresenta picos de corrente. Nas regiões
do voltamograma sem a ocorrência de picos faradaicos, é percebida intensidade de corrente
atribuída à contribuição da corrente capacitiva.
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FIGURA 9: PERFIS DE VOLTAMETRIA CÍCLICA (A) E DE CGCD (B) PARA CAPACITORES IDEAIS,
EDLC E PSEUDOCAPACITORES.

FONTE: Baseado nas referências [99].

A capacitância pode ser estimada por ciclos voltamétricos a partir da relação
matemática da EQUAÇÃO 2, que considera a integral da área sob a curva (∫ 𝑖 𝑑𝑉), a
velocidade de varredura (𝑣), o fator de normalização (𝑛) e o intervalo de potencial (ΔV) [99].

𝐶𝑠 =

∫ 𝑖 𝑑𝑉
2 𝑣 𝑛 ΔV

EQUAÇÃO 2

Em CGCD, há a aplicação de uma corrente constante e a avaliação de como o
potencial varia com o tempo. Para materiais capacitores ideais, como o processo não depende
do valor de potencial, são verificadas curvas lineares para a carga e a descarga. Em EDLC,
o perfil é aproximadamente linear, com pequenas distorções na curva. Em materiais
pseudocapacitivos, as curvas não são lineares, pois há a ocorrência dos processos redox
quando o potencial da reação é alcançado, momento em que ocorre um platô. Assim, é
perceptível a diferença da natureza capacitiva do material quando se comparam as curvas
CGCD, conforme evidenciado na FIGURA 9 (B). Essa ilustração é apenas representativa do
perfil esperado para as curvas CGCD, os tempos de descarga podem variar conforme o tipo
de material utilizado e as dimensões geométricas do eletrodo.
O cálculo da capacitância a partir de testes galvanostáticos é dado pela EQUAÇÃO
3, em que 𝑖 é a corrente constante aplicada no teste, 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 é o tempo gasto apenas na
etapa da descarga, intervalo de potencial (𝛥𝑉) [1,99]. Os parâmetros de corrente e potencial
devem ser selecionados a partir do perfil voltamétrico para o eletrodo.
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𝐶𝑆 =

𝑖 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑛 Δ𝑉

EQUAÇÃO 3

A partir do valor da capacitância se torna possível estimar os valores de densidade
de energia (DE) e de potência (DP), como representado pela EQUAÇÃO 4 e EQUAÇÃO 5,
respectivamente [99,102]. Esses parâmetros são utilizados na construção do diagrama de
Ragone, demonstrado na seção 1.3.1.

𝐷𝐸 =

1

𝐶 (Δ𝑉)
2 𝑠

2

𝐷𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝐷𝑃 =

𝐷𝐸
Δ𝑡𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

EQUAÇÃO 4

(Δ𝑉)2
4𝑛𝑅𝑠
EQUAÇÃO 5

A alta performance capacitiva de dispositivos supercapacitores e sua real aplicação
comercial se limitam aos valores de DE, relativamente baixos. Como indicado pela EQUAÇÃO
4, a DE depende da capacitância e da voltagem de operação, logo, esses dois parâmetros
devem ser aumentados, para que um valor maior de DE seja alcançado [103]. O
desenvolvimento de materiais de maior capacitância e alta ciclabilidade, escolha de eletrólitos
com amplo intervalo de potencial de funcionamento e otimização do design da célula [101]
são parâmetros que contribuem para a maximização da DE, no entanto, tais parâmetros
devem ser combinados de modo a manter uma resistência interna relativamente baixa [103].
A resistência interna do eletrodo ou do dispositivo é uma medida das dificuldades
que o próprio sistema exerce ao fluxo de corrente [143], promovendo a dissipação de uma
fração da energia que está acumulada para superar essa resistência [99,103]. Dentre as
diversas componentes resistivas de um sistema eletroquímico, a resistência em série
equivalente (RS) abrange as resistências geradas pelo eletrólito, pelos eletrodos metálicos e
suas conexões, pela resistência intrínseca do material modificante do eletrodo e pela
resistência à mobilidade iônica no eletrodo [99]. Assim, modificações para minimizar os
valores de RS são necessárias para a obtenção de dispositivos de alta performance de
armazenamento.
A resistência intrínseca do material modificante do eletrodo pode ser analisada por
meio das CGCD, quando estas apresentam uma súbita diminuição do valor de potencial no
início do processo de descarga, fenômeno conhecido como queda ôhmica. A intensidade da
queda ôhmica é proporcional à resistência interna dos eletrodos [99,103]. Em razão disso, o
desenvolvimento de materiais de condutividade mais alta e com morfologia que facilite a
movimentação iônica são de extrema importância para a diminuição da RS e aumento da
performance capacitiva.
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A ciclabilidade se relaciona à quantidade de ciclos de carga e descarga a que o
material supercapacitivo pode ser submetido, sem que seu desempenho de armazenamento
seja comprometido. Os supercapacitores comerciais possuem uma ampla ciclabilidade, sendo
capazes de operar muito próximo da sua capacidade total por milhares de ciclos de cargadescarga.
A ciclagem repetitiva e contínua leva à degradação dos materiais modificantes dos
eletrodos e à corrosão dos eletrodos metálicos, justificando a elevação gradativa da
resistência interna e a simultânea diminuição da capacitância [103]. Nos eletrodos tipo EDLC,
em que ocorrem apenas processos físicos de armazenamento, a ciclabilidade é maior do que
em pseudocapacitores, pois nestes há o desgaste gerado pelos processos redox. No entanto,
os pseudocapacitores têm maior capacidade de energia, sendo esse mais um ponto
experimental a ser explorado dentro das pesquisas de novos materiais de alto desempenho
para supercapacitores [99].
O desempenho capacitivo do dispositivo também é afetado pela voltagem de
operação, que é o intervalo de potencial em que o dispositivo opera adequadamente. O
eletrólito e a configuração da célula são determinantes para a voltagem de operação [99,103].
Os atributos de um eletrólito aplicável a supercapacitores incluem ampla janela de potencial,
alta condutividade iônica, boa estabilidade eletroquímica, baixa resistência, baixa volatilidade
e baixo custo [101]. Sistemas aquosos preenchem boa parte destes requisitos, no entanto,
seu potencial de funcionamento é limitado à faixa de estabilidade da água, cerca de 1,2 V,
enquanto que os solventes orgânicos possuem um intervalo de potenciais mais amplo, cerca
de 3 V [79,101]. Apesar disso, visando aplicação comercial, o uso de solventes orgânicos ou
de líquidos iônicos como eletrólitos não é interessante do ponto de vista ambiental e de
segurança do usuário, em razão da toxicidade. Por isso, a importância e necessidade de
desenvolver materiais de eletrodo que operem com alta eficiência dentro do intervalo de
potencial de funcionamento para a água.
O design da célula eletroquímica para supercapacitores é montada a partir de dois
eletrodos, os quais podem ser constituídos pelo mesmo material ou por materiais com faixa
de capacitância similares, sendo denominados dispositivos simétricos. Mas, quando estes
eletrodos possuem diferentes magnitudes de capacitâncias, chamam-se dispositivos
assimétricos, sendo comum a utilização de um dos eletrodos tipo EDLC e o outro,
pseudocapacitor. A vantagem do design assimétrico da célula, é a obtenção de um intervalo
de potencial de funcionamento mais amplo, levando a dispositivos mais eficientes [79],
característica essencial para que um dispositivo se torne comercialmente interessante.
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Outra demanda que vem se fortalecendo dentro da área de pesquisa dos
supercapacitores é a necessidade da substituição de eletrólitos nocivos, normalmente em
razão da alta acidez ou presença de metais pesados, por outras substâncias de menor
toxicidade e agressividade, evitando complicações durante possíveis vazamentos e
acidentes. Além, é claro, da importância ambiental dessa substituição, pois o aumento de
consumo de dispositivos eletrônicos acarreta diretamente na maior quantidade de lixo
eletrônico gerado.
A pesquisa por novos eletrólitos é tão importante quanto a que já vem sendo
desenvolvida para materiais de eletrodo, pois suas propriedades influenciam o desempenho
de armazenamento, afetando a capacitância, a DP, a taxa de capacidade e a ciclabilidade
[144].
Nesse contexto se destacam os eletrólitos sólidos e em gel, os quais vêm despertando
o interesse por possuírem a característica de maior segurança em caso de vazamentos. Os
eletrólitos em gel serão brevemente explorados na próxima seção.

1.3.3 Eletrólitos em supercapacitores
Apesar de ser muito menos estudado do que os materiais de eletrodo, os eletrólitos
têm fundamental papel no desempenho de um dispositivo supercapacitor, pois influencia
diretamente nas interações interfaciais eletrodo-eletrólito, podendo afetar a estrutura interna
do material do eletrodo, em razão do íntimo contato eletrodo-eletrólito [144].
Há diferentes classificações para os eletrólitos, apenas para conhecimento, no
esquema da FIGURA 10, é apresentado um panorama geral, conforme descrito por Pal e
colaboradores [144]. Esse artigo de revisão aborda os diferentes tipos de eletrólitos com
ênfase para o melhor desempenho de supercapacitores. Mesmo com a diversidade de
possibilidades, ainda persiste o desafio de encontrar a combinação mais adequada entre os
parâmetros que determinam o bom desempenho capacitivo. Mesma dificuldade descrita
anteriormente para os materiais de eletrodo.
Os eletrólitos aquosos possuem alta condutividade e capacitância, mas limitada
densidade de energia e potencial de funcionamento, o qual é limitado pelas reações de
evolução de oxigênio e hidrogênio. Já eletrólitos orgânicos e líquidos iônicos conseguem
operar em ampla faixa de potencial, mas possuem baixa condutividade [145]. Na realidade,
nenhum desses é uma boa opção quando se avalia a segurança frente à vazamentos [144].
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Os eletrólitos classificados como redox ativos, podem ser aquosos, orgânicos,
líquidos iônicos e até géis poliméricos, a diferenças destes reside no fato de possuírem
espécies que também contribuam para a capacitância total do dispositivo, incrementando a
capacitância derivada dos materiais de eletrodo.
Os eletrólitos de estado sólido são mais interessantes do ponto de vista de
segurança, possuem boa condutividade iônica e facilitam a montagem do dispositivo, sendo
de potencial aplicabilidade em dispositivos eletrônicos portáteis, imprimíveis e flexíveis [146]
[147] [148]. São constituídos por eletrólitos poliméricos, sendo classificados como eletrólito
poliméricos sólidos, eletrólito poliméricos gel e polieletrólitos.

FIGURA 10: CLASSIFICAÇÃO DOS ELETRÓLITOS PARA SUPERCAPACITORES.

FONTE: Baseado em Pal e colaboradores [144].

Os eletrólitos poliméricos gel geralmente possuem a melhor condutividade, em
comparação aos demais eletrólitos sólidos, pois possuem uma fração aquosa em combinação
com a fração polimérica. Por isso, podem ser denominados como eletrólitos de estado quasesólido ou hidrogéis [144]. A fração aquosa normalmente é constituída por H2SO4 ou KOH ou,
ainda, sal condutor dissolvido em um solvente, como o K2SO4. A fração polimérica pode ser
formada por poli(óxido de etileno) (PEO), poliacetato de vinila (PVA), polietilenoglicol (PEG),
entre outros [144]. Mesmo que na constituição do eletrólito ainda existam espécies ácidas, o
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fato de o eletrodo estar sob a forma de um gel, e não um líquido, minimiza os riscos em caso
de vazamentos e acidentes.
Esses eletrólitos sofrem limitações de temperatura de operação e de resistência
mecânica relativamente baixa, contudo possuem a grande vantagem de serem ajustáveis,
sendo de extrema importância para o desenvolvimento de dispositivos flexíveis. Certamente
o PVA é o tipo de hidrogel que mais tem sido estudado. Muitos trabalhos trazem pesquisas
sobre diferentes matrizes poliméricas formadas pelo PVA em associação com eletrólitos
aquosos ácidos, alcalinos e neutros.
O hidrogel é uma rede tridimensional de cadeias poliméricas entrelaçadas, ou
reticuladas, formado por dois ou mais componentes, insolúveis em água. Pode ser formada
por polímeros naturais ou sintéticos. A formação do gel ocorre por meio das interações dos
grupos funcionais da cadeia polimérica com os íons do eletrólito, ao mesmo tempo em que as
moléculas de água ocupam os espaços intersticiais da cadeia [149]. Por isso, os hidrogéis
têm alta capacidade de absorção de água, podendo alcançar até 2000 vezes mais água do
que o seu próprio peso, garantindo a boa condutividade verificada para essas espécies [145].
Isso dá uma aparência macroscópica ao gel de ser úmido e leve.
A estrutura tridimensional do gel pode ser constituída por ligações covalentes ―
sendo apenas rompidas por reações químicas ou pelo desgaste mecânico ― ou por
interações não-covalentes, como ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas ou de van
der Waals, as quais são sensíveis a variações de temperatura e pH do meio [149].
Como abordado anteriormente, sempre se buscam eletrodos com alta área
superficial e estrutura porosa, visando aumentar a área de contato com o eletrólito, pois os
processos eletroquímicos dependem dessa interação. Em relação aos hidrogéis, essa
condição continua sendo de fundamental importância para o desempenho capacitivo,
favorecendo a penetração do eletrólito em gel no eletrodo e maximizando a interações de
interface.
A fração aquosa do eletrólito gel é importante, pois a mobilidade dos íons na matriz
polimérica gel é crucial para que ocorra a interação com o eletrodo. As espécies iônicas de
menor raio possuem maior mobilidade [150], isso é, conseguem se difundir mais facilmente e
rapidamente, interagindo de forma mais eficaz com os materiais de eletrodo no processo
interfacial. Melhor condutividade também pode ser obtida com o uso de eletrólitos aquosos,
que dissociem em maior quantidade de íons, por exemplo, H2SO4 e H3PO4 são melhores
eletrólitos aquosos para um hidrogel do que o NaCl [150].
O polímero hospedeiro selecionado para a formação do gel deve ser rico em grupos
funcionais hidrofílicos, como grupamentos hidroxila, carboxila, sulfônico, ácido e amino. A
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presença desses grupos na estrutura irá possibilitar as interações da própria cadeia polimérica
entre si e entre a cadeia e o eletrólito [145].
Biopolímeros que sejam ricos em grupamentos hidrofílicos podem ser utilizados
como polímero hospedeiro para a formação de hidrogéis, como o alginato, a agarose e a
quitosana. Essas espécies são polissacarídeos formados por longas cadeias de açúcares,
estruturas ricas em grupamentos hidrofílicos, os quais possuem afinidade com os eletrólitos e
alta capacidade para a formação dos hidrogéis [145]. Além disso, polímeros naturais possuem
as vantagens de serem abundantes, de baixo custo, biocompatíveis e biodegradáveis [151].
Para esse trabalho, o alginato foi escolhido para a síntese de um hidrogel, o qual será
testado como eletrólito na montagem de um dispositivo supercapacitor. Na próxima seção
serão apresentadas as características do alginato.

1.3.4 Alginato
O alginato é um biopolímero com vantagens de ser biocompatível, biodegradável e
não apresentar toxicidade e, por isso, é muito explorado para aplicações na área médica e
farmacêutica, como na imobilização de células, na engenharia de tecidos, aplicações
ortopédicas, no carreamento e na liberação controlada de fármacos e imobilização de microorganismos [149,152–154]. Também encontra aplicação na área alimentícia, como agente
emulsificante e espessante [155], sob a forma de películas e revestimentos comestíveis, com
a função de manter a qualidade e estendendo a vida útil de vegetais, carnes e queijos, por
exemplo [156]. Como possui alta capacidade de absorção, é muito usado em materiais
material absorventes para água e, até mesmo, metais pesados [149,151,157,158].
A principal fonte de alginato são algas marrons da classe Phaeophyceae [151], sendo
esse biopolímero um dos componentes da estrutura da parede celular. Além disso, também
pode ser extraído de alguns tipos de bactérias [153].
O alginato é um copolímero aniônico normalmente associado a íons sódio. Sua
estrutura é linear e formada pela associação em blocos de dois monômeros diferentes, o ácido
-D-manurônico (M) e o ácido -L-gulurônico (G), unidos via ligações 1→4 glicosídicas,
constituindo cadeias ricas em grupos carboxílicos e hidroxilas. O arranjo dos monômeros é
irregular, sendo a cadeia formada por uma sequência variável de blocos MMM, GGG ou MGM,
conforme a origem do biopolímero [152,153]. Uma representação da estrutura do alginato é
apresentada na
FIGURA 11.
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As ligações em conformação  no ácido manurônico permitem que o polímero se
mantenha em um arranjo linear e flexível. As ligações em conformação  no ácido gulurônico
garantem segmentos da cadeia com curvaturas e maior rigidez, responsável pela geração de
um impedimento estérico em torno de alguns grupos carboxilatos, fator importante para a
formação dos géis [152].

FIGURA 11: ESTRUTURA DO ALGINATO DE SÓDIO.

FONTE: Baseado nas referências [152,153].

A capacidade dos alginatos em formar géis deriva das interações de caráter forte
entre os grupos carboxilatos da estrutura do segmento gulurônico (G), com cátions divalentes,
como o cálcio e o magnésio. Esse processo denominado reticulação [152], é demonstrado na
representação simplificada da FIGURA 12.
Os cátions divalentes são capazes de interagir com duas cadeias poliméricas
adjacentes, promovendo a aproximação entre elas e se mantendo na cavidade, de caráter
negativo, formada entre dois segmentos G de cadeias diferentes [153].
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FIGURA 12: REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA ESTRUTURA DO ALGINATO E DA
INTERAÇÃO ENTRE UNIDADES G DE CADEIAS ADJACENTES E ÍON Ca 2+.

FONTE: Baseado na referência [159].

As cadeias de alginato que contenham maior quantidade de blocos G formam géis
com maior grau de reticulação, sendo essa propriedade responsável por tornar a estrutura
mais rígida e aumentar a resistência mecânica do gel [153].
Como destacado anteriormente há uma necessidade em ampliar os estudos e
explorar melhor as propriedades dos eletrólitos, em supercapacitores. Aliado a isso, há uma
demanda por eletrólitos menos tóxicos, de fácil descarte, bom desempenho eletroquímicos e
seguros em relação a possíveis acidentes de vazamento. Os eletrólitos em gel, podem ser
uma boa opção, ainda mais se derivado de fontes naturais, assim como o alginato de sódio.
Alguns trabalhos em literatura vêm desenvolvendo pesquisas com eletrólitos em gel
derivados de alginato de sódio, explorando propriedades como a capacidade de
autorregeneração [160] e a elasticidade/resistência, essas sendo caraterísticas fundamentais
para o desenvolvimento de supercapacitores flexíveis [161]. A ampliação do intervalo de
potencial de funcionamento [162,163], em comparação a eletrólitos aquosos, também se
apresenta com um importante ponto positivo.
No entanto, ainda há deficiência de estudos para que se possam efetuar
comparações justas entre diferentes formas de preparação dos eletrólitos em gel. Além disso,
a comparação entre géis derivados de diferentes biopolímeros também é um campo promissor
a ser explorado.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O objetivo geral desta tese é desenvolver um material compósito entre a polianilina
e graphite-like, material obtido por meio da pirólise de resíduos de madeira, para a aplicação
como

eletrodos

supercapacitores

em

diferentes

condições

de

pH.

Dispositivos

supercapacitores também serão montados utilizando o material compósito e eletrólito gel
derivado de alginato de sódio.

2.2 Objetivos específicos
Síntese do GrL por pirólise de biomassas e caracterização espectroscópica;
Estudo da contribuição do pré-tratamento ácido para a estrutura do GrL, por técnicas
espectroscópicas;
Preparação do material GrL esfoliado por ação de radiação ultrassônica e
caracterização microscópica;
Síntese eletroquímica e caracterização do material compósito PAni-GrL por técnicas
microscópicas, espectroscópicas e eletroquímicas;
Estudo de desempenho capacitivo do material compósito PAni-GrL, em eletrólito
H2SO4 em diferentes concentrações: 1 mol L-1, 0,05 mol L-1 (pH 1), 0,05 mmol L-1 (pH 3) e 5
mol L-1 (pH 5), por meio de testes galvanostáticos de carga e descarga;
Montagem de um dispositivo supercapacitor utilizando eletrólito gel derivado de
alginato de sódio.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Reagentes
Os reagentes utilizados foram ácido nítrico (HNO3) com pureza 70% marca J. T.
Baker; ácido sulfúrico (H2SO4) com pureza de 95% marca Biotec; álcool isopropílico (C3H8O)
marca Nuclear; anilina (C6H5NH2) pureza de ≥99,5%, brometo de potássio (KBr) e grafite
(>99% pureza) da marca Sigma-Aldrich, carvão ativo em pó P.A. da marca Dinâmica. A água
deionizada utilizada para preparo de soluções foi purificada pelo método Elga Purelab Flex
(resistência = 18 MΩ cm-1). Serragem de casca de pinus, eucalipto e acácia, obtidas de
serralherias da região. A anilina foi destilada e armazenada sob refrigeração e ao abrigo de
luz. O KBr foi seco em estufa antes de ser utilizado a 120 °C durante 24 horas. Os demais
reagentes foram utilizados como recebidos.

3.2 Preparo da matéria-prima e pré-tratamento
As serragens de casca esgotada de acácia, casca de eucalipto e casca de pinus
foram moídas em moinho de facas tipo Willye modelo STAR FT-50, em granulometrias de 0,5
e 1 mm. Em seguida, foram peneiradas em peneira de 80 mesh garantindo melhor
uniformidade da amostra.
Após o preparo da matéria-prima, cerca de 50 g da biomassa foram adicionadas à
350 mL HNO3 1,0 mol L-1. Esta mistura foi mantida à 75 °C durante 4 horas, dentro da capela
e sob agitação, com reposição de 150 mL de HNO3 durante esse intervalo de tempo, em razão
da evaporação. Em seguida, a mistura foi filtrada à vácuo e foram feitas diversas lavagens
com água para retirar excesso de ácido, até a verificação que o filtrado alcançou pH neutro.
Posteriormente, o material foi seco em estufa à 70 °C durante cerca de 12 horas.

3.3 Pirólise
O material seco proveniente do pré-tratamento ácido foi pesado e transferido para
um recipiente de cerâmica com uma pequena abertura superior para a saída de voláteis,
mostrado na FIGURA 13 (A) e inserido em forno mufla da EDG Equipamentos, modelo 7000
CPU-Multi Rampas, FIGURA 13 (B), localizado dentro da capela. O processo de pirólise foi
realizado em rampa de aquecimento de 10 °C min-1 até 900°C, permanecendo por 2 horas. O
interior do forno foi saturado com N2 durante os 15 minutos iniciais do processo.
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3.4 Esfoliação via radiação ultrassônica
Para a obtenção do GrL esfoliado foram feitas dispersões em diferentes agentes
dispersantes, água, isopropanol e H2SO4. As concentrações das dispersões foram 0,4 mg do
GrL por mL do dispersante. Foi usado um sonicador Sonics Vibra-cell VCX 130 com ponta de
titânio, mostrado na FIGURA 13 (C), imersa no meio reacional, a radiação foi aplicada
conforme condições descritas na TABELA 1.
TABELA 1: CONDIÇÕES APLICADAS NA ETAPA DE ESFOLIAÇÃO MECÂNICA
H2O

Dispersante

Isopropanol

H2SO4

Tempo / min

15

30

10

30

15

30

15

30

Amplitude

20%

20%

50%

50%

20%

20%

50%

50%

FIGURA 13: (A) RECIPIENTE DE CERÂMICA COM ABERTURA SUPERIOR, (B) FORNO MUFLA
UTILIZADO NA PIRÓLISE, (C) EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COM SONDA DE TITÂNIO.

3.5 Técnicas de caracterização
Análise Termogravimétrica (TG): testes realizados em equipamento NETZSCH STA
449F3 Júpiter, operando em atmosfera de N2, o aquecimento iniciou-se a temperatura
ambiente até alcançar 1000 °C, seguindo uma rampa de aquecimento de 20 °C min-1.
Espectroscopia vibracional na região do infravermelho por Transformada de Fourier
(FTIR): análises feitas em espectrômetro Bomem Hartman e Braun, MB-serie B-100, na região
de 4000 a 400 cm-1, com 32 acumulações para as amostras de GrL e 64 acumulações para
as amostras de biomassa, sendo coletados 19 scans min-1, em modo transmitância. As
amostras em pó foram homogeneizadas com KBr e prensadas sob a forma de pastilhas.
Espectroscopia Raman: análises feitas em microscópio raman confocal Witec alpha
300R, utilizando como fonte de radiação laser 633 nm e 532 nm, em potência de 70 W. Os
espectros foram coletados no intervalo entre 200 a 4000 cm-1, com 10 acumulações, 20
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segundos de integração e resolução de 4 cm-1. As amostras foram utilizadas sobre a forma
de pó.
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET): As imagens de MET foram realizadas
no equipamento JEOL, JEM 1200EX-II, no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFPR,
utilizando grade de cobre de 400 mesh (Ted Pella, Inc.), revestidos com filme de FORMVARTM
e carbono amorfo de aproximadamente 10 nm de espessura, com potencial de funcionamento
de 120 kV. As amostras analisadas por MET são descritas na TABELA 1.
Preparação da amostra para MET: realizada imediatamente após o fim do processo
de sonicação. As amostras foram preparadas pela técnica drop casting, que consiste na
aplicação de um pequeno volume sobre as grades de cobre. Cerca de 5 minutos antes da
aplicação da amostra as grades já são resfriadas, mantendo-as em contato com uma mistura
fria à aproximadamente -2 °C. Após a aplicação do material sobre as grades, o sistema é
deixado em repouso por 5 minutos e na sequência transferidas para dessecador para
secagem em temperatura ambiente e baixa pressão. As amostras foram preparadas com dois
dias de antecedência às análises.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): As micrografias de MEV foram
realizadas em equipamento Tescan Vega3 LMU, no Centro de Microscopia Eletrônica (CME)
da UFPR, em diferentes magnificações e com potencial de aceleração de 15 kV. As amostras
foram eletrodepositadas sobre eletrodos de malha de aço, conforme descrição no item
“deposição galvanostática” na seção 3.6 cerca de 24 horas antes da análise de MEV, sendo
armazenadas em dessecador sob vácuo.

3.6 Testes eletroquímicos
Os testes eletroquímicos foram realizados em potenciostato Ivium Stat, em célula
eletroquímica de três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho uma malha de aço com área
geométrica de 0,5 cm2, o contra eletrodo uma espiral de platina e o eletrodo de referência
Ag/AgCl/Cl-sat.
Deposição galvanostática: corrente aplicada constante de 1 mA e tempos de
deposição de 100 e 200 segundos, equivalente às densidades de cargas de deposição de 0,2
e 0,4 C cm-2. As soluções de síntese utilizadas foram anilina 0,5 mol L-1 e anilina 0,5 mol L-1 +
GrL esfoliado derivado de pinus em 0,4 mg/mL. Os eletrodos são lavados após a etapa de
modificação para retirar espécies fracamente adsorvidas.
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Voltametria cíclica (VC): foram utilizadas soluções eletrolíticas de H2SO4 1 mol L-1;
0,05 mol L-1 (pH 1); 0,5 mmol L-1 (pH 3) e 5 mol L-1 (pH 5), velocidade de varredura de 20 mV
s-1, intervalos de potencial que variam conforme a amostra.
Espectroscopias de impedância eletroquímica: realizados nas mesmas soluções
eletrolíticas usada na VC, com aplicação de potencial ac de 0,01 V em potencial de circuito
aberto, em intervalo de frequências de 10 kHz a 10 mHz.

Testes galvanostáticos de carga e descarga (CGCD): realizados nas mesmas
soluções eletrolíticas usada na VC, aplicando diferentes densidades de corrente em intervalo
de potencial de 0 até 0,4 V. As correntes aplicadas foram selecionadas a partir do perfil
voltamétrico observado para cada eletrodo.
Testes comparativos com grafite e carvão ativado (CA): a metodologia de preparação
destes eletrodos foi a mesma utilizada para os eletrodos PAni/GrL. As dispersões foram
preparadas na mesma concentração, 0,4 mg do grafite ou CA por mL do dispersante (H2SO4
1 mol L-1), seguidas de esfoliação no ultrassom e posterior adição da anilina 0,5 mol L-1,
formando duas soluções de síntese: (i) anilina 0,5 mol L-1 + grafite 0,4 mg/mL e (ii) anilina 0,5
mol L-1 + CA 0,4 mg/mL. Em seguida os eletrodos de malha de aço foram modificados por
deposição galvanostática em QDEP 0,2 C cm-2, seguidos de testes de voltametria cíclica em
eletrólitos H2SO4 1 mol L-1 e 5 mol L-1 (pH 5) e, por fim, testes galvanostáticos de carga e
descarga nos dois diferentes eletrólitos.

3.7 Construção dos dispositivos simétricos
Os dispositivos supercapacitores simétricos foram construídos utilizando como
eletrólito um hidrogel derivado de alginato de sódio. O eletrólito em gel foi preparado a partir
de uma solução de alginato de sódio 2% (m/V) em água, com adições de HNO3 1 mol L-1 e
posteriormente de CaCl2 2% (m/V). As concentrações finais no gel são: alginato
aproximadamente 20 g L-1, HNO3 0,056 mol L-1 e CaCl2 8,1 mol L-1. As adições de ácido e
CaCl2 foram feitas de forma gradual e sob agitação. O tempo de preparação do gel foi de
cerca de 40 minutos, sendo armazenado sob refrigeração.
Um esquema representativo da montagem e a foto do dispositivo estão
representados na FIGURA 14. A organização dos componentes foi feita na seguinte ordem:
Lâmina de vidro como suporte, eletrodo modificado 1 umedecido no gel, adição de 100 L do
gel sobre o eletrodo, separador de papel filtro com área de 0,5 cm2 umedecido no gel, eletrodo
modificado 2 umedecido no gel.
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Foram testados dois tipos de dispositivos, PAni e PAni/GrL, sendo que os respectivos
eletrodos 1 e 2 são sempre de mesma composição. Tais eletrodos foram preparados via
deposição galvanostática, conforme descrito na seção 3.6, com densidade de carga de
deposição de 0,2 C cm-2. Foram feitas triplicatas para cada tipo de dispositivo.

FIGURA 14: FOTO E ESQUEMA REPRESENTATIVO DA MONTAGEM DO DISPOSITIVO
SUPERCAPACITOR ASSIMÉTRICO COM HIDROGEL COMO ELETRÓLITO.

FONTE: A autora.

Após a montagem do dispositivo foram realizados voltamogramas cíclicos em
velocidade de varredura de 20 mV s-1 em intervalo de potencial de 0,0 até 0,1 V. Em seguida,
testes galvanostáticos de carga e descarga foram registrados em diferentes densidades de
corrente, dentro de um intervalo de potencial de 0,2 e 0,8 V.
Na FIGURA 15 é apresentado um resumo das etapas principais, sendo destacada as
condições experimentais e as técnicas de caracterização aplicadas.
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FIGURA 15: RESUMO DAS PRINCIPAIS ETAPAS EXPERIMENTAIS
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 MATERIAL GRAPHITE-LIKE
4.1.1 Rendimento da pirólise
O rendimento da pirólise foi estimado pela diferença entre as massas da biomassa
seca e do produto (GrL), após seu resfriamento. A massa de matéria-prima considerada foi
pesada após o pré-tratamento ácido, sendo obtidos rendimentos de GrL de 18,8% (acácia),
19,0% (pinus) e 15,4% (eucalipto). Considerando a temperatura de pirólise os rendimentos
são considerados satisfatórios pois é bem estabelecido que altas temperaturas geram menor
rendimento de biocarvão, em razão da liberação de compostos voláteis [6,164].
Outro fator determinante para a quantidade de material sólido obtida é a taxa de
aquecimento, neste trabalho o valor foi fixado em 10 °C min-1, podendo ser classificado como
pirólise lenta, condição que favorece a formação do coproduto sólido [41,165]. Quando o
aquecimento é realizado de forma lenta, inicialmente ocorre o rompimento de ligações
químicas mais instáveis afetando apenas de forma sutil a estrutura da biomassa, fornecendo
tempo suficiente para as reações de rearranjo ocorrer, enquanto a temperatura continua a
crescer lenta e gradualmente. Em processos nos quais a taxa de aquecimento é alta, muitas
ligações químicas são rompidas simultaneamente e há a liberação de uma alta quantidade de
espécies voláteis antes das reações de rearranjo estrutural [22], favorecendo a produção de
biogás e bioóleo.

4.1.2 Análise Termogravimétrica (TG)
Foram submetidas às análises termogravimétricas dois grupos de amostras: um
deles formado pelas biomassas brutas, moídas e peneiradas em granulometria de 80 mesh
(mesma granulometria utilizada na pirólise) e o outro, constituído pelas biomassas lavadas e
secas após o tratamento ácido com HNO3. O objetivo é conferir as modificações químicas
decorrentes do pré-tratamento ácido e da pirólise, em complementação aos resultados obtidos
pela caracterização espectroscópica, apresentada nas seção seguinte.
Os termogramas (TG) apresentados na FIGURA 16 (A), (C) e (E) apresentam os
eventos de perda de massa relativos aos processos de aquecimento das biomassas até
1000°C. As derivadas destas curvas (dTG vs. temperatura), mostradas em (B), (D) e (F)
respectivamente, indicam a temperatura de decomposição máxima de cada processo,
tornando mais clara a identificação de possíveis diferenças entre as amostras.
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FIGURA 16: TERMOGRAMAS PARA AS BIOMASSAS DE ACÁCIA, EUCALIPTO E PINUS,
APRESENTADOS NOS GRÁFICOS (A), (C) E (E) RESPECTIVAMENTE. DERIVADAS DOS
TERMOGRAMAS PARA AS BIOMASSAS DE ACÁCIA, EUCALIPTO E PINUS, APRESENTADAS
NOS GRÁFICOS (B), (D) E (F), RESPECTIVAMENTE. CONDIÇÕES: TAXA DE AQUECIMENTO DE
20°C min-1 EM ATMOSFERA DE GÁS N2.
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Como abordado na seção 1.1.2, o processo de decomposição térmica das biomassas
é basicamente separada em desidratação/fragmentação, despolimerização e carbonização,
sendo possível apenas indicar os intervalos de temperatura esperado para a ocorrência dos
processos e não os definir com precisão, pois podem ocorrer concomitantemente conforme
as características da biomassa e do sistema.
Os produtos principais da decomposição da lignina, celulose e hemicelulose, quando
analisados isoladamente, são apresentados no esquema ilustrativo da FIGURA A- 1. No
entanto, nas análises das biomassas todos os processos de conversão ocorrem
simultaneamente, dificultando a atribuição de cada evento de perda de massa a apenas um
processo ou unicamente a um dos componentes da matéria-prima. De qualquer forma, os
termogramas foram analisados buscando possíveis diferenças entre os perfis de
decomposição para cada amostra.
Os perfis das curvas de TG e dTG para todas as amostras são bastante semelhantes
em razão das suas composições. A primeira perda de massa ocorre abaixo de 100°C, relativa
à perda de umidade natural da amostra.
Em torno de 200°C tem início a decomposição dos biopolímeros presentes na matriz
vegetal, primeiramente pela decomposição da hemicelulose.
Conforme Collard e Blin [22] discutem, a degradação da matriz vegetal se inicia pela
hemicelulose, devido a sua estrutura amorfa e ramificada [13], apresentando um evento de
perda de massa em cerca de 260 °C associado à desidratação do polissacarídeo e ruptura de
ligações menos estáveis, seguido de um segundo evento mais intenso entre 290 e 310 °C,
atribuído a despolimerização da cadeia. Em razão da proximidade desses dois processos, o
primeiro pode surgir como um “ombro” associado ao segundo. Nos gráficos da FIGURA 16, o
sinal da despolimerização da hemicelulose aparece de forma muito discreta para a acácia e
pinus, em 289 °C e 310 °C, respectivamente, diferente do TG do eucalipto, que apresenta
este evento de perda de massa bem definido em 284 °C. Essa diferença de posição pode ser
derivada das diferenças de composição da biomassa. Não foi possível identificar a presença
do evento relativo à quebra de ligações menos estáveis.
A celulose apresenta uma resistência térmica superior a hemicelulose em razão da
sua

estrutura

mais

rígida

devido

às

fortes

ligações

de

hidrogênio

formadas

intramolecularmente entre as cadeias lineares, como representado pela FIGURA 1. Com base
na análise da decomposição térmica isolada deste biopolímero, conforme Apêndice 1, em
temperaturas abaixo de 300 °C ocorrem eventos de perda de massa de intensidade muito
baixa associados apenas com a desidratação do polímero. No entanto, acima desta
temperatura as ligações glicosídicas se tornam instáveis e várias reações ocorrem
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simultaneamente, assim a despolimerização é bastante rápida e o processo de perda de
massa associado a celulose é o mais intenso e normalmente é estreito, com a sua taxa
máxima de decomposição localizada na faixa de 330 a 370 °C.
Como explicado em [22], a despolimerização leva a formação de unidades de açúcar
anidro que se decompõe em compostos furfurais. Nos termogramas e suas derivadas,
apresentados na FIGURA 16, o evento de perda de massa associado a celulose é bem
identificado para as três biomassas, estando localizado em 345 °C para a acácia, 353 °C para
o eucalipto e em 355 °C para o pinus.
Como a lignina possui estrutura amorfa e altamente ramificada (FIGURA 1), não
registra um único evento de perda de massa, mas se decompõe ao longo de uma extensa
faixa de temperaturas, refletindo os diferentes graus de estabilidade térmica das ramificações.
A taxa máxima de decomposição é registrada entre 360 e 400 °C, coincidindo com o processo
de despolimerização da celulose. Nos TGs da FIGURA 16 não foi possível identificar
processos de perda de massa associados unicamente a lignina, estando estes sobrepostos
pelos eventos de degradação dos biopolímeros.
Como descrito anteriormente, o objetivo da etapa de pré-tratamento é modificar a
biomassa antes dela ser submetida a pirólise, visando a obtenção de um material sólido com
alto grau de porosidade. A proposta é que o tratamento ácido seja capaz de enriquecer a
matéria-prima na porção celulósica, mantendo a característica estrutural destas cadeias por
meio da retirada da fração amorfa que a envolve, isto é, a hemicelulose e lignina.
Conforme análise comparativa entre os termogramas e suas derivadas, as
biomassas tratadas com HNO3 (linhas azuis nos gráficos da FIGURA 16) apresentaram
algumas diferenças no perfil de decomposição térmica, as quais podem ser associadas à
modificação da estrutura dos biopolímeros, sendo: i) Hemicelulose: o evento de perda de
massa associado não foi identificado nas curvas para as amostras de eucalipto e pinus. Na
amostra de acácia é identificado a presença deste sinal, mas com baixa intensidade quando
comparado com a amostra de acácia que não sofreu o tratamento ácido. ii) Celulose: os
eventos de perda de massa se tornaram muito mais intensos para as amostras tratadas com
ácido, também apresentam uma base de pico mais ampla. iii) Lignina: sua decomposição foi
registrada em extensa faixa de temperatura, de 400 °C até 1000 °C, com eventos de baixa
intensidade, no entanto, estes ainda são mais evidentes em relação a aqueles registrados
sem o pré-tratamento, considerando cada biomassa.
De uma ótica bastante ampla, é evidente a ação do tratamento ácido sobre a
estrutura das biomassas. Em relação a hemicelulose, seu evento de decomposição não foi
identificado nas amostras de eucalipto e pinus, podendo ser inexistente ou ter sido sobreposto
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pelo evento de perda de massa vizinho, de maior intensidade. Para a amostra de acácia, o
sinal de decomposição da hemicelulose aparece discretamente, em temperatura de
aproximadamente 260 °C. Estes resultados podem indicar que o pré-tratamento realmente
causou uma modificação drástica na estrutura da hemicelulose, não sendo mais identificável
nos termogramas das biomassas de eucalipto e pinus, no entanto, não chegam a ser
resultados conclusivos.
A aplicação do método de Van Soest é uma alternativa para a determinação
quantitativa da fração de hemicelulose removida das amostras de biomassa. Por meio de
etapas sucessivas de tratamento da biomassa utilizando moléculas detergentes neutras e
ácidas, é possível realizar a separação e a determinação dos constituintes da parede celular.
No entanto, esse procedimento não chegou a ser realizado durante o desenvolvimento do
projeto.
Alguns trabalhos que realizam processo semelhante de tratamento ácido utilizam
condições mais severas do que as aplicadas neste trabalho e mesmo assim relatam que nem
toda a hemicelulose foi efetivamente removida. No trabalho de Kim et al. [100] a biomassa de
palha de milho foi tratada com HNO3 0,68%, em temperatura de 152°C e tempo de 2,5
minutos. Por meio da análise da fração líquida foi identificado que uma grande parte da
hemicelulose foi retirada sob a forma de xilanas solúveis, mas que ainda permaneceram em
solução a fração da hemicelulose sob a forma de glucanas. Resultado semelhante foi
encontrado por Canettieri et al. [166], trabalho em que biomassa de eucalipto foi tratada com
H2SO4 0,65% em diferentes condições de temperatura (130 a 160 °C) e de tempo (20 a 100
minutos), sendo obtida maior quantidade de xilanas solúveis na fração líquida, mas ainda
permanecendo no resíduo fragmentos de hemicelulose.
O evento de perda de massa localizado em 350 °C, inicialmente atribuído à celulose,
se destaca nos gráficos dTG das amostras pré-tratadas pelo aumento significativo de área,
sendo mais intenso e tendo início em menores temperaturas. Essas alterações no perfil do
gráfico possivelmente se devem à fragmentação da lignina em unidades menores, as quais
passam a se decompor com menor quantidade de calor, coincidindo com a região de
degradação da celulose. Podem contribuir para esse sinal resquícios da estrutura da
hemicelulose que não tenham sido eliminados na etapa de lavagem [13]. Acima de 400 °C os
gráficos de dTG indicam a ocorrência de eventos de perda de massa de baixa intensidade,
que podem estar associados a fragmentos de lignina e saída de compostos voláteis como H2,
CH4 e CO2, derivados da reorganização da cadeia carbônica.
É interessante observar que a taxa de resíduo ao fim de cada análise térmica das
amostras pré-tratadas foi sempre menor em relação à sua biomassa não-tratada. Sendo que
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apenas a amostra de pinus registrou um platô no termograma em torno de 850 °C, enquanto
as demais seguem a se decompor na temperatura final de análise (1000 °C).
A taxa residual mais baixa pode ser associada à remoção parcial da fração amorfa e
à menor quantidade de óxidos metálicos. Em elevadas temperaturas as espécies inorgânicas,
naturalmente presentes nas biomassas, são convertidas a seus óxidos. A significativa
diferença na fração residual para as amostras pré-tratadas leva a conclusão de que na etapa
ácida, os íons H3O+ substituíram cátions na matriz da biomassa, liberando-os na solução
aquosa [17], rica em íons nitrato (NO3-), havendo a formação dos respectivos nitratos. Estes,
são solúveis em meio aquoso e possivelmente foram descartados nas etapas de lavagem,
justificando a menor taxa de resíduo para as amostras representadas pelos termogramas em
azul, o que é um fator positivo, pois favorece a formação de material GrL com menor
quantidade de espécies que podem levar a defeitos estruturais.
Em resumo, as análises de TG indicaram que a etapa de pré-tratamento ácido
contribuiu para a modificação estrutural de biomassas, fragmentando a lignina, removendo
grande parte da hemicelulose e favorecendo a retirada de espécies inorgânicas.

4.1.3 Espectroscopia

Vibracional

na

região

do

Infravermelho

com

Transformada de Fourier (FTIR)
As análises de FTIR foram realizadas para verificar as características estruturais das
biomassas, as alterações causadas pelo pré-tratamento ácido e analisar a estrutura assumida
pelo material após a pirólise.
Os três componentes principais – hemicelulose, celulose e lignina ― são constituídos
em sua maioria por alcenos, ésteres, éteres, estruturas aromáticas e diferentes grupamentos
oxigenados. A grande quantidade de grupamentos funcionais e as similaridades estruturais
entre os biopolímeros pode ser verificada pelos segmentos da estrutura química apresentados
na FIGURA 17.
Os espectros de FTIR para as biomassas sem tratamento ácido são mostradas na
FIGURA 18. Para auxiliar na interpretação dos espectros, alguns sinais estão assinalados na
ilustração da FIGURA 17.
Há duas principais regiões de absorção para os espectros das biomassas. Em
maiores frequências, se localizam as bandas associadas com os estiramentos de vibração de
grupos -OH e -CH, região do espectro ampliada na FIGURA 18 (A). O intervalo entre 1800 cm1

e 800 cm-1, concentra uma grande quantidade de sinais de absorção, como verificado na

FIGURA 18 (B), tornando complexo realizar com precisão as atribuições de todas as bandas,
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afinal mesmo em literatura alguns sinais podem ser encontrados associados a diferentes
grupos químicos. Outra característica a ser considerada, é a origem biológica dos materiais,
sendo a proporção entre os biopolímeros variante conforme as condições naturais do cultivo
e diferentes espécies, levando a modificações no perfil de absorção na análise de FTIR, em
razão da mudança de ambiente químico [167].

FIGURA 17: REPRESENTAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS DOS COMPONENTES DAS
BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS COM INDICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE QUÍMICA E A
LOCALIZAÇÃO DE ABSORÇÃO APROXIMADA NO ESPECTRO.

FONTE: Baseado nas referências [168–170].

Dessa forma, a maioria das bandas no espectro conta com a contribuição de mais
de um biopolímero, como indicado de forma mais completa na TABELA 2. A intenção do
trabalho não é caracterizar por completo essas amostras, mas reconhecer as diferenças
causadas pela ação do ácido na sua estrutura, assim, no texto são destacados apenas os
sinais que são relevantes para a interpretação dos resultados. As referências citadas na tabela
2 apresentam uma abordagem mais aprofundada dos espectros.
Como o efeito do ácido sobre a biomassa lignocelulósica é perturbar a estrutura,
interferindo nas interações entre os componentes individuais, a análise dos sinais na região
de maiores frequências do espectro de FTIR pode fornecer indícios da ação do ácido.
Conforme mostrado na tabela, há sinais que estão associados com a presença da estrutura
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cristalina da celulose e, também, com ligações de hidrogênio intramoleculares, na celulose e
na lignina. Nessa região do espectro também são evidenciados as bandas atribuídas às
vibrações de estiramento C-H.
Em menores frequências, destaca-se o sinal em 1730 cm-1 relativo ao estiramento
de ligação C=O de grupos cetona, aldeídos e ésteres, banda que possui maior contribuição
da hemicelulose, porém não é específica desse biopolímero [171,172]. Em relação a lignina,
são relevantes o sinal associado aos estiramentos de vibração C=C, pois é específico e
derivado da estrutura aromática localizado entre 1650 e 1500 cm-1 e o sinal relativo ao
estiramento C=O, em 1240 cm-1 [171,173,174]. Porém, este último pode se sobrepor a banda
de celulose cristalina em 1280 cm-1 [174].
FIGURA 18: ESPECTROS DE FTIR PARA AS BIOMASSAS DE ACÁCIA, EUCALIPTO E PINUS. EM
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Para função de consulta, na TABELA 2 há um resumo das principais atribuições das
bandas observadas nos espectros de FTIR para biomassas, a partir de trabalhos encontrados
em literatura.
O efeito do pré-tratamento ácido foi avaliado e pela comparação dos espectros das
biomassas, registrados antes (BM) e depois (BMPT), apresentados na FIGURA 19, também
divididos em duas partes, para melhorar a visualização. As linhas pontilhadas e os valores
destacados nos gráficos se referem aos dados de literatura. Na discussão dos gráficos ao
longo do texto são especificados os valores encontrados para as amostras.
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TABELA 2: ATRIBUIÇÕES DAS BANDAS DE FTIR PARA AS BIOMASSAS
Posição /
cm-1
3568 3577
3432 e
3342
3280 3220
3114
2965
2930 2900
2890 2850

Atribuição
Estiramentos O-H em ligação de
hidrogênio intramolecular (grupo
fenólico)
Estiramentos O-H em ligação de
hidrogênio intramolecular
Estiramentos O-H em ligação de
hidrogênio intermolecular
Estiramentos O-H em ligação de
hidrogênio intermolecular
Estiramento C-H em grupos =CH2 e CH3
Estiramento assimétrico C-H (grupo OCH3)
Estiramento simétrico -CH2

Biopolímero

Referência

Lignina

[175,176]

Celulose

[175,177]

Celulose
cristalina

[175,177]

Lignina

[175,176]

Hemicelulose,
celulose e lignina
Lignina e
hemicelulose
Lignina e
hemicelulose

[175,176]
[175,178]
[175,178]

1740-1730

Estiramento C=O (cetona ou éster)

Hemicelulose

[171,174,176,178]

1650-1500

Estiramento C=C (estrutura
aromático)
Estiramento C=O

Lignina
Hemicelulose
(pouca
contribuição)

[167,171,173,174,178]

1425 e
1465

Deformações C-H associada a anel

Lignina

[171,174]

1380-1310

Deformação angular e vibração C-H
Deformação angular -OH no plano

1280

Deformação angular C-H

Hemicelulose,
celulose e lignina
Celulose
cristalina

1270

Vibração anel aromático

1200

Deformação angular O-H

1160

Estiramento C-O-C

1110 - 990

Estiramentos C-O e C=C

895

Estiramento anel, deformação C-H
da ligação glicosídica

Lignina
Hemicelulose e
celulose
Celulose e
hemicelulose
Hemicelulose,
celulose e lignina
Celulose /
hemicelulose

[167,174,176,178]
[174]
[167,174,176]
[167,174,177]
[174,176]
[173,174]
[167,174,178,179]

Com base nos dados da TABELA 2 algumas diferenças entre os espectros podem
ser destacadas. A diferença mais significativa é identificada em maiores valores de frequência,
principalmente para as biomassas de acácia e de pinus, em que ocorre a modificação do perfil
das bandas assumindo um formato mais amplo após o tratamento ácido, abrangendo diversos
sinais de absorção. Nesse segmento do espectro estão presentes os sinais atribuídos aos
estiramentos -OH influenciados pelas ligações de hidrogênio, inter e intramoleculares. Assim,
esse resultado mostra que ocorreu modificação significativa na forma de interação entre os
biopolímeros, indicando a desestruturação do arranjo inicialmente formado por fortes ligações
de hidrogênio entre eles, pois o perfil alargado representa a maior liberdade de vibração dos
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grupos hidroxila, que então passam a absorver em variadas frequências. Outro fator que
possivelmente contribui para esses sinais é o aumento do número de terminações OH e CH
nas cadeias em razão da hidrólise ácida [17].
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FIGURA 19: ESPECTROS DE FTIR: (A) e (B) BIOMASSAS DE ACÁCIA, (C) e (D) BIOMASSAS DE
EUCALIPTO, (E) e (F) BIOMASSAS DE PINUS.
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Para a biomassa de eucalipto, os espectros apresentam apenas leve modificação na
região de maiores frequências, uma vez que o espectro da biomassa antes do pré-tratamento
já possuía uma banda mais alargada.
Os sinais localizados entre 2965 e 2800 cm-1 estão associados com as vibrações de
estiramento C-H em grupos metil, metileno e CH2. Para as biomassas de acácia e pinus essa
banda apresentou mudanças no perfil após o tratamento ácido, resultado que combinado com
as evidências destacadas em relação aos sinais de estiramento O-H reforçam a ideia de
desestruturação do arranjo natural dos biopolímeros na biomassa. O espectro para a amostra
de eucalipto após o pré-tratamento mostrou apenas uma leve mudança de formato dessa
banda.
A região de menores frequências apresenta alta quantidade de sinais de absorção,
alguns muito próximos entre si, mas algumas diferenças entre os espectros devem se
destacadas.
Para a biomassa de acácia, FIGURA 19 (A) e (B), a região de absorção das ligações
C=C e C=O de ligninas (1650 e 1500 cm-1) mostrou modificação no perfil para a amostra
tratada em ácido, destacando-se: i) diminuição de intensidade do sinal em 1510 cm-1; ii)
aumento de intensidade da banda em 1539 cm-1; iii) deslocamento da banda em 1618 cm-1
para 1635 cm-1 (nos espectros para as outras espécies esta banda é localizada em 1595 cm 1

). A banda próxima a 1430 cm-1 é atribuída a ligação O-CH3 em ligninas e se tornou mais

bem definida após o tratamento ácido. Em menores números de onda, alguns dos sinais
detectados podem ser associados exclusivamente às vibrações de estruturas de celulose,
sendo que a maioria destes sofreu modificações na absorção com o tratamento ácido: i) banda
em 1280 cm-1, associada à presença de celulose cristalina, sendo registrada apenas no
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espectro da biomassa pré-tratada; ii) banda em 1160 cm-1, referente a ligações −(1,4)
glicosídicas, se tornou mais bem definida após o pré-tratamento; iii) “ombro” em 990 cm-1, no
espectro em azul, cujo sinal é menos intenso no espectro em preto e iv) banda em 896 cm-1,
associada também com a hemicelulose, estando presente em ambos os espectros de acácia.
Em 1732 cm-1 há uma banda C=O, exclusiva para a hemicelulose, que apresenta um
deslocamento para 1726 cm-1 no espectro em azul.
As análises para a biomassa de eucalipto, estão representadas na FIGURA 19 (C) e
(D). Na região referente às absorções da lignina no espectro para a biomassa tratada, entre
1650 e 1500 cm-1, as bandas se tornaram mais discretas. O sinal associado ao estiramento
C=O de hemicelulose (1732 cm-1) sofreu uma drástica perda de intensidade após o prétratamento. As bandas associadas à celulose se tornaram mais bem definidas, como o sinal
em 1160 cm-1 atribuído ao estiramento C-O-C e a banda em 1280 cm-1 atribuída a deformação
C-H.
Os espectros para a biomassa de pinus, representado na FIGURA 19 (E) e (F),
registrou leves modificações na região típica de absorção para ligninas, destacando-se a
melhor definição do sinal em 1595 cm-1 (C=C aromático). O sinal de grupos C=O da
hemicelulose (1735 cm-1) não apresentou modificação perceptível. Em relação à celulose, a
banda em 1280 cm-1 associada à sua forma cristalina, foi observada antes do pré-tratamento,
mas não foi identificada após, sendo mais um indicativo de que o ácido perturbou as
interações intramoleculares. Por outro lado, as bandas localizadas em 1160 cm-1, associada
a ligação −(1-4) glicosídica, a banda em 896 cm-1 e o “ombro” em 990 cm-1 foram mais bem
definidas com o tratamento ácido.
Os resultados de FTIR apontam para a confirmação da modificação estrutural das
biomassas pelo tratamento ácido, sendo os efeitos mais evidentes para as amostras de acácia
e pinus e mais discreto para a amostra de eucalipto. Com base nas considerações
destacadas, a ação do ácido levou a desestruturação do arranjo tridimensional assumido pela
celulose, hemicelulose e lignina, componentes que interagiam fortemente entre si por meio de
ligações de hidrogênio.
A variação nas bandas espectrais de mais baixa frequência, como mudança do perfil
da banda e deslocamento de algumas delas indicam modificação na estrutura da lignina e
consequentemente, no arranjo da hemicelulose, pois ambas as estruturas estão fortemente
associadas. Nessa região também foi identificada a melhor definição de bandas associadas à
celulose cristalina, indicando a maior exposição dessa estrutura em razão da remoção da
fração amorfa que a envolvia. Apesar de as modificações do espectro terem sido mais sutis
para a biomassa de eucalipto, a diminuição significativa do sinal relativo à hemicelulose (1735
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cm-1) é um forte indicio da sua degradação, paralelamente causando alteração na estrutura
da lignina.
As evidências destacadas no FTIR correspondem aos objetivos esperados com o
tratamento ácido. Combinando isso aos resultados de TGA, que indicaram uma menor taxa
de resíduos para as BMPT, pode-se então considerar que a hemicelulose foi degradada e
possivelmente removida das amostras, ao menos de forma parcial.
Seguindo para a análise dos espectros de FTIR para o GrL, na FIGURA 20 , é evidente
a drástica modificação do perfil de absorção em relação às biomassas, decorrente da alta
temperatura de pirólise, a qual foi suficiente para eliminar grande parte dos grupos funcionais,
resultando em um material de caráter aromático.
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FIGURA 20: ESPECTROS DE FTIR PARA AS AMOSTRAS DE GrL DE ACÁCIA, EUCALIPTO E
PINUS. EM (A) REGIÃO ENTRE 3800-2600 cm-1 E EM (B) REGIÃO ENTRE 1800-550 cm-1.
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Há uma evidente perda da intensidade das bandas associadas com os estiramentos
O-H em maiores frequências sendo agora identificadas a presença de duas bandas largas e
pouco intensas no intervalo entre 3650 e 3020 cm-1, atribuídas a presença de grupos O-H
residuais. Sinais muito sutis associados aos estiramentos C-H são identificados em torno de
3000 cm-1 e 2890 cm-1 [180,181]. Há um sinal em frequência 3730 cm-1, essa atribuição não
foi encontrada nos artigos consultados, mas é conhecido que absorções nessa região podem
ser associadas ao estiramento O-H.
Na região do espectro de menores frequências, o sinal associado ao estiramento de
C=C em compostos aromáticos permanece presente, em 1550 cm-1, indicando a presença de
compostos policíclicos aromáticos [180]. Combinado a isso, o sinal discreto em torno de 1700
cm-1 é associado a formação de estruturas aromáticas contendo grupo carbonila [180,181].
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Entre 1500-1400 cm-1, vários grupamentos podem registrar absorção, mas
considerando a natureza das amostras, o sinal em 1408 cm-1 deve estar relacionado com a
vibração do esqueleto carbônico aromático [182]. A área compreendida entre 1280 e 865 cm1

registra uma banda alargada associada à vibração de deformação de C-H em espécies

aromáticos e a estiramentos assimétricos C-O-C. As vibrações de fraca intensidade em 672
cm-1 se deve aos modos de deformação angular O-H fora do plano [181–183].
As características estruturais indicadas pelas análises de FTIR comprovam os
processos de desidratação e despolimerização da biomassa, sendo identificado aumento do
grau de condensação do GrL. Há a permanência de alguns grupamentos oxigenados na
estrutura, característica importante para as próximas etapas do projeto, que consiste na
combinação com outros materiais. A presença das ligações C=C no material é importante pois
é essa estrutura que permite a boa capacidade condutiva, necessária para as aplicações
eletroquímicas.
As técnicas de caracterização não apresentaram diferenças significativas entre os
biocarvões derivados das diferentes matérias-primas, indicando que as condições
experimentais adotadas levam a produtos de pirólise bastante semelhantes. Dessa forma,
daqui em diante serão apresentados os dados relativos ao GrL derivado pinus. Esta escolha
foi baseada nos dados que indicam a maior área de cultivo dessa espécie no estado do
Paraná.

4.1.4 Esfoliação mecânica do material GrL - MET
No trabalho utilizado como base para inserir a etapa de pré-tratamento ácido [7], os
autores realizaram um processo pós-pirólise visando a separação do biocarvão em folhas,
para isso efetuaram um processo de esfoliação química pela aplicação de alta temperatura
em meio oxidante.
Adotando a ideia de promover a separação dos flocos maiores do biocarvão em
unidades menores e menos espessas, foi proposto nesse trabalho uma etapa pós-pirólise
com a aplicação de radiação ultrassônica (US).
A radiação ultrassônica quando aplicada a um meio líquido, promove o processo de
cavitação acústica que consiste em ciclos de formação, crescimento e colapso de cavidades
de ar, fenômeno que torna o ambiente reacional altamente caótico. No instante de colapso
dessas cavidades, são gerados pontos localizados de alta energia, chamados hot spots, em
que a temperatura pode alcançar 5000 K e a pressão pode chegar a 1000 bars [184,185]. A
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perturbação causada pelo US gera processos físicos, como ondas de choque mecânicas e
forças de cisalhamento, os quais contribuem para a alteração das estruturas foliares do GrL.
A modificação da organização do material carbonáceo pela aplicação de US foi
verificada por Xu e Suslick [186] no trabalho que promoveu a esfoliação e funcionalização de
folhas de grafeno com poliestireno, a partir de uma mistura de flocos de grafite. A frequência
da radiação incidida foi de 20 kHz, aplicada ao meio reacional por duas horas em temperatura
de 0 °C.
Em outro trabalho, Hadi e colaboradores [187] utilizaram o efeito de ultrassom em
conjunto com nanopartículas magnéticas de Fe2O3 com a intenção de intensificar a separação
dos flocos de grafite, assim obtiveram estruturas formadas pelo empilhamento de poucas
folhas de grafeno. A partir do ajuste da concentração das espécies e da energia do ultrassom,
e por meio de análises de espectroscopia Raman, os autores conseguiram identificar as
condições que permitiam o controle do número de camadas empilhadas nas estruturas
derivadas dos flocos maiores de grafite
A eficiência da ação do ultrassom no processo de esfoliação dos flocos de grafite
maiores em unidade menores, pode ser explicado pelos efeitos da cavitação acústica. Durante
os ciclos de compressão/descompressão, o colapso das cavidades de ar geram jatos do
líquido reacional que alcançam velocidades relativamente altas, formando ondas de choque.
Essas ondas colidem com a superfície dos materiais sólidos, em diferentes velocidades e
energias, podendo causar alterações em diferentes magnitudes, variando desde mudanças
do arranjo estrutural, modificações na morfologia e até mesmo, ruptura das ligações químicas.
Esse é um dos fenômenos que justifica a obtenção de nanopartículas por meio da aplicação
de US [184,188].
Quando o material sólido é o floco de grafite, ou o biocarvão, as ondas de choque
que atingem a superfície podem causar um enfraquecimento das interações de van der Waals
existentes entre as camadas grafíticas, levando a um maior espaçamento entre elas [189].
Dependendo da energia envolvida nesse processo e também das características estruturais
do material, pode ocorrer a esfoliação das camadas, de forma parcial ou total, separando o
floco maior em estruturas com poucas camadas empilhadas ou monocamadas [186,189,190].
O US também é responsável por gerar uma vibração na própria estrutura do material
carbonáceo, que se propaga tanto no sentido da estrutura das folhas como no sentido de seu
empilhamento, podendo superar a energia atrativa entre elas e levar a liberação das folhas
de grafeno para o meio líquido [190,191]. Considerando que as condições de pirólise
aplicadas na síntese do GrL favorecem a formação de um material com estrutura turbostrática,
em que naturalmente as camadas grafíticas já possuem uma interação mais fraca, é esperado
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que o efeito o ultrassom seja suficiente para promover a separação das folhas, ao menos de
modo parcial.
Por outro lado, as mesmas ondas de choque que auxiliam na separação das folhas,
dependendo da velocidade com que atingem a superfície do material, podem levar a quebra
ou fragmentação da estrutura de grafeno [190].
Dessa forma, reconhecendo a potencialidade da radiação ultrassônica na separação
dos flocos de grafite para a obtenção de estruturas mono, bi e multicamadas, foram testados
diferentes agentes dispersantes, tempos de exposição e amplitude da radiação. O objetivo do
trabalho com o uso do US é promover a separação dos flocos maiores do GrL em flocos
menores ou em unidades com poucas camadas empilhadas. Para analisar o efeito das
variáveis testadas foram registradas imagens de MET.
Visando a etapa de modificação de eletrodos, é de extrema importância que as
dispersões submetidas ao US se mantenham estáveis, ao menos por tempo suficiente para a
realização do procedimento de eletrodeposição galvanostática.
A FIGURA 21 traz um esquema das imagens de MET representativas das amostras
para as condições experimentais testadas.
A linha A da figura mostra imagens de MET da amostra de GrL, em água, agitada
magneticamente durante 15 minutos, ou seja, sem ação do ultrassom. É possível verificar a
presença de grandes aglomerados de aparência altamente heterogênea, com variadas formas
e espessuras, que se referem aos flocos maiores de GrL.
Comparando de modo amplo as imagens de todas as amostras da FIGURA 21, em
escala de 200 nm (comum a todas as amostras), é possível identificar que a radiação
ultrassônica foi eficiente para promover a dispersão dos grandes aglomerados identificado na
imagem da linha A, pois as micrografias das demais linhas, que se referem às diferentes
condições de aplicação do US, possuem um perfil de distribuição da amostra mais disperso.
As imagens na linha B, referentes a amostra de GrL dispersa em água em amplitude
de 20%, apresentam regiões com diferentes contrastes, lembrando que a variação de
contraste em MET é associada à espessura da amostra. Neste caso, a maior parte das
imagens apresenta um contraste intermediário entre regiões muito escuras, referente a flocos
mais espessos e regiões mais claras (ou de menor contraste), as quais são associadas com
estruturas de menor quantidade de folhas empilhadas.
Uma característica dessas amostras é a sua aparência “fragmentada”, verificada pela
existência de vários pequenos pedaços, em dimensões de aproximadamente 100 nm e até
menores, sem necessariamente ter ocorrido a separação das camadas. A fragmentação das
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estruturas do GrL pode ter sido causada pelo próprio ultrassom, pois como descrito
anteriormente, as ondas de choque geram diferentes efeitos, podendo ser um deles a
fragmentação ou ruptura das estruturas [190]. Esse comportamento pode ser verificado
principalmente na imagem para o tempo de esfoliação de 30 minutos, sugerindo que a
exposição mais longa à radiação pode levar à danificação da estrutura dos flocos de GrL,
além de não ter contribuído de forma significativa para o aumento do grau de separação das
folhas, uma vez que não foram identificadas variações expressivas de contraste entre as
imagens nos tempos de 15 e 30 minutos.
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FIGURA 21: IMAGENS REPRESENTATIVAS DE MET PARA AS AMOSTRAS DE GrL DE
PINUS, COM E SEM AÇÃO DO US, NAS DIFERENTES CONDIÇÕES ANALISADAS, CONFORME
INDICADO NA PRÓPRIA FIGURA.
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As micrografias na linha C, referentes aos isopropanol como dispersante, mostram o
GrL organizado sob a forma de folhas, com aspecto homogêneo, não sendo verificadas
regiões com aparência fragmentada ou quebrada, como ocorreu para as amostras dispersas
em água. A diferença de contraste permite identificar claramente a delimitação das bordas
das folhas, sendo verificado que os flocos mostrados nessas imagens, representativas da
amostra, são constituídos pelo empilhamento de poucas folhas. Esses resultados apontam
que o isopropanol pode ser um agente dispersante eficiente para a separação dos grandes
flocos do GrL na amplitude de 20% de radiação. O tempo de esfoliação de 30 minutos também
foi avaliado para o isopropanol (imagens não apresentadas) e assim como identificado para a
dispersão em água, apenas pelas análises de MET não foi identificado vantagem na
exposição à radiação por um maior intervalo de tempo.
Etanol também foi testado como agente dispersante para o GrL, com US aplicado
durante 15 minutos, e apresentou um perfil muito semelhante ao da água, com aparência
heterogênea contendo regiões de menor contraste, indicando menor espessura do floco e
outras com aspecto fragmentado. Estas imagens não foram incluídas nesse arquivo.
Um comportamento comum às amostras dispersas em água, isopropanol e etanol,
em amplitude de 20%, foi a baixa capacidade de se manterem dispersas por tempo maior a
10 minutos. Ou seja, após o fim da etapa de sonicação (experimento de aplicação do US) o
GrL decantava rapidamente. Este comportamento não é interessante do ponto de vista
experimental, pois a ideia é a modificação de eletrodos a partir dessas dispersões, assim, é
indispensável que se mantenham estáveis por tempo suficiente para a realização da etapa de
modificação.
Em relação aos agentes dispersantes testados, foi verificada uma significativa
diferença na aparência das amostras em água e em isopropanol, indicando que a natureza
do agente dispersante é importante. A influência do dispersante sobre a capacidade de
esfoliação e de dispersão de biocarvões foi amplamente explorada no trabalho de Xiao e Chen
[192]. Nesse artigo, os autores testaram o comportamento da dispersão de biocarvões
esfoliados, preparados a partir de casca de arroz em temperaturas de 500 e 700 °C, frente à
25 solventes diferentes, com exposição ao US durante 1 hora em frequência de 53 kHz. A
partir dos testes, concluíram que a capacidade do dispersante em promover a separação das
camadas do biocarvão e manter esses fragmentos dispersos depende da sua tensão
superficial e da energia de superfície do biocarvão, sendo essa última dependente das
condições de pirólise.
O trabalho citado [192] mostra a dispersão do biocarvão em água, que foi estável
durante 1 hora até 3 dias, sem qualquer agente estabilizante no meio, mas com a aplicação
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da radiação de US em alta potência. Sendo esse parâmetro relacionado com a forma como a
energia é entregue ao sistema. Baseado nisso, outros experimentos foram realizados com as
dispersões de GrL, aumentando a amplitude da radiação de 20% para 50%. Esse parâmetro
está associado com a magnitude da oscilação da onda acústica e, assim, com a intensidade
da radiação, sendo que maiores amplitudes aumentam o efeito ultrassônico [185].
Como o aumento da amplitude torna o meio mais energético, o experimento passou
a ser executado no modo pulsado, em que o equipamento emite a radiação durante 3
segundos permanecendo 2 segundos em silêncio, evitando o superaquecimento do meio.
Também foi diminuído o tempo de aplicação da radiação para dez minutos, devido ao maior
desgaste da ponta de titânio sob estas condições.
As micrografias registradas o GrL disperso em água, com amplitude da radiação em
50% mostram uma distribuição da amostra com a presença de pequenos fragmentos, mas
também flocos maiores do GrL que não foram esfoliados, apresentando diferença de contraste
bastante evidente nas bordas. A primeira micrografia da linha D referente a esta amostra na
FIGURA 21 mostra uma estrutura que muito se parece com uma folha com suas bordas
levemente enroladas. A terceira imagem da linha D mostra uma estrutura com diferentes
contrastes, indicando diferentes espessuras em um mesmo floco. As bordas são mais claras
e menos espessas, mostrando com clareza o empilhamento formado por poucas folhas,
enquanto a região central é mais escura, indicando maior quantidade de camadas
empilhadas. Essas características apontam para um processo de esfoliação incompleta do
floco de GrL. Algumas imagens adicionais de MET para essa amostra são apresentadas na
FIGURA A- 2.

Neste projeto, o GrL foi combinado com a polianilina para a formação de um material
compósito. A polianilina apresenta a condição de maior condutividade em meio ácido, assim,
o ácido sulfúrico, em concentração de 1 mol L-1, foi testado como agente dispersante para o
GrL. O resultado foi interessante, pois a dispersão se manteve estável por mais tempo em
relação às demais combinações exploradas, cerca de 20 a 30 minutos.
No entanto, nesta concentração de ácido foi inviável realizar imagens de MET, em
razão da incompatibilidade com o filme que recobre o suporte utilizado para a realização desta
análise. Assim, a concentração do ácido foi diminuída para 0,1 mol L-1 apenas pra que fosse
possível realizar esta análise, mesmo assim, as imagens de MET não apresentaram uma boa
qualidade, pois a ação do feixe do microscópio sobre as amostras provocava a sua rápida
degradação. A esfoliação em ultrassom e a etapa de modificação dos eletrodos seguiu sendo
realizada com H2SO4 em 1 mol L-1.

76

As imagens de MET obtidas para o GrL disperso em H2SO4 são mostradas na linha
E da FIGURA 21. A partir da aparência dessas micrografias, não foram observadas diferenças
significativas em comparação à amostra dispersa em água, na amplitude 50%. No entanto,
macroscopicamente foi verificado um maior tempo de estabilidade da dispersão com o ácido
(cerca de 20 a 30 minutos), além de ser interessante porque permite a inserção da polianilina.
Algumas imagens de MET adicionais são apresentadas na FIGURA A- 2.
Em resumo, todas as condições de esfoliação avaliadas foram suficientes para
modificar a estrutura aglomerada do GrL. Em amplitude da radiação igual a 20%, a dispersão
em água é capaz de tornar os flocos de GrL menos espessos, em contrapartida apresentam
um aspecto de fragmentação das folhas, o qual é aumentado com o maior tempo de exposição
à radiação.
Na mesma amplitude de 20%, o uso do isopropanol fornece estruturas com aspecto
homogêneos, sem indícios de fragmentação ou danos, sendo possível identificar claramente
pelo MET as bordas das folhas de GrL. Apesar das imagens de MET bastante interessantes,
esta amostra não se mantém estável por mais de 10 minutos, sendo inviável sua aplicação
na etapa de modificação de eletrodo, sob o risco da alteração da concentração de GrL durante
o procedimento em razão da decantação. Porém, a análise realizada indica que este agente
dispersante apresenta um bom desempenho para a esfoliação do GrL, resultado que pode
ser ponto de partida para ramificações do trabalho, futuramente.
O uso da amplitude de radiação em 50% claramente é a mais adequada ao interesse
do projeto, tanto para aplicações utilizando a água como o ácido sulfúrico. As etapas seguintes
serão desenvolvidas na condição ácida, com tempo de exposição à radiação de 10 minutos.

4.1.5 Esfoliação mecânica do material GrL – Espectroscopia Raman
A espectroscopia Raman é uma das técnicas mais utilizadas na investigação de
materiais à base de carbono. Normalmente o espectro apresenta poucos sinais, os quais
fornecem muitas informações sobre a estrutura eletrônica e vibracional do material, por meio
da frequência de espalhamento dos fótons, em resposta à interação entre a radiação incidente
e a amostra. As modificações de posição, de intensidade e de formato das bandas refletem
variações na estrutura eletrônica, sendo sensíveis a processos de transferência de carga e
presença de espécies intercaladas [47,193,194].
Para o grafite, alótropo de carbono que possui estrutura com alto nível de
organização das camadas, compostas por átomos de carbono sp2, o espectro Raman possui
apenas um par de sinais. Um deles bem definido, estreito e intenso, em 1575 cm-1, conhecido
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como banda G, característico da cristalinidade e homogeneidade das camadas densamente
empacotadas ao longo do eixo z. Em 1355 cm-1, há a ocorrência de um sinal de fraca
intensidade, derivado da descontinuidade da estrutura, gerada pelas bordas das camadas de
carbono, denominado como banda D.
Outros materiais carbonáceos, conforme se diferenciam do arranjo estrutural
grafítico, adquirem estruturas menos densas e menos ordenadas, refletindo no espectro pelo
aumento da intensidade da banda D, em razão de defeitos estruturais, como distorções na
estrutura sp2, falhas de empilhamento, efeito de bordas, tamanho dos cristalitos e aumento na
proporção de carbonos sp3 [194–198]. Paralelamente a isso, há a perda da intensidade e o
alargamento da banda G, pela diminuição do grau de cristalinidade. A razão entre as
intensidades dessas bandas é um parâmetro comumente utilizado para comparações,
fornecendo um indicativo da organização estrutural. A razão relativa ID/IG mais baixa é
característica de uma estrutura mais organizada e com menor quantidade de defeitos
estruturais [193,194].
Os espectros Raman para materiais com diferentes graus de estruturação são
mostrados na FIGURA 22 (A) e é possível identificar como o perfil do espectro se altera em
razão da oxidação, em que é obtido o óxido de grafeno (GO) e da esfoliação, processo a partir
do qual se obtém o grafeno [193].

FIGURA 22: (A) ESPECTROS RAMAN PARA DIFERENTES MATERIAIS CARBONÁCEOS, RADIAÇÃO
514,5 nm. (B) ESPECTROS RAMAN INDICANDO A VARIAÇÃO DA POSIÇÃO DA BANDA 2D EM
FUNÇÃO DO NÚMERO DE CAMADAS EMPILHADAS.

FONTE: Adaptação das referências [193]. em (A) e [199] em (B).
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Alguns materiais carbonáceos podem apresentar um sinal em torno de 2700 cm -1
relacionado com a organização estrutural ao longo do eixo de empilhamento. A análise dessa
banda permite a distinção de grafeno monocamada, bicamada ou até mesmo poucas
camadas empilhadas, de outros materiais com estrutura mais densamente empacotada [194].
Para amostras de grafeno monocamada, a banda 2D possui uma única contribuição,
possuindo perfil simétrico e mais estreito, com menor valor de largura à meia altura (FWHM).
Para o grafeno bicamada, a banda 2D apresenta um perfil mais amplo com maior valor de
FWHM, cuja deconvolução apresenta quatro componentes, 2D1B, 2D1A, 2D2A e 2D1B. De
acordo com o trabalho de Ferrari [194] e outros [47,199–201], a divisão do sinal em diferentes
componentes se deve à interação entre as folhas de grafeno, sendo os sinais centrais de
maior intensidade, associados à presença de grafeno mono e bicamada (2D1A) e à estrutura
multicamadas (2D2A).
Para estruturas com maior número de camadas empilhadas se estabelece um
número infinito de interações, assim a deconvolução da banda e a atribuição dos sinais se
torna complexa, não havendo um consenso sobre a interpretação. Mas é comum entre os
trabalhos da área, associar a diminuição da intensidade da banda 2D e o seu deslocamento
para maiores frequências, com aumento da FWHM, ao maior número de camadas empilhadas
[194,199], como verificado na FIGURA 22 (B). Esse comportamento foi demonstrado por Gupta
e colaboradores [199] a partir da análise dos espectros Raman de amostras de grafeno com
diferentes números de camadas empilhadas e das respectivas análises de Microscopia de
Força Atômica (AFM), tornando clara essa relação. A tendência de deslocamento da banda
2D com o aumento do número de camadas empilhadas concorda com a atribuição da banda
2D2A à uma estrutura multicamada.
O contínuo alargamento da banda 2D com o aumento do grau de empilhamento, leva
à sua separação em duas bandas, como observado nos espectros de estruturas grafíticas
altamente organizadas [199]. Os espectros Raman para os materiais GrL submetidos à ação
do US são apresentados na FIGURA 23 (A). Para todas as condições foi verificada a presença
das bandas D, G e 2D. Pela ampliação da região entre 900 e 1800 cm-1, na FIGURA 23 (B),
é verificado que as bandas D e G possuem um perfil largo e se sobrepõem parcialmente. Para
algumas amostras é verificado um deslocamento da posição de pico da banda G. A
deconvolução das bandas foi realizada para a melhor comparação, considerando-se a relação
entre as suas intensidades como a razão matemática entre as áreas dos picos [7,202]. As
medidas de FWMH para a banda G também foram estimados para auxiliar na interpretação
do deslocamento dessa banda para algumas amostras. Os dados relativos ID/IG e os valores
de FWHM são as médias obtidas para 10 espectros coletados de cada amostra e estão
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apresentados na TABELA 3. Na FIGURA 23 são mostrados apenas um espectro de cada
amostra.
FIGURA 23: (A) ESPECTROS RAMAN REPRESENTATIVOS PARA GrL DERIVADO DE PINUS EM
DIFERENTES CONDIÇÕES. (B) AMPLIAÇÃO DA REGIÃO ENTRE 900 E 1800 cm-1. AS LINHAS
TRACEJADAS INDICAM A POSIÇÃO ESPERADA PARA AS BANDAS D, G E 2D. EXCITAÇÃO 532 NM

A amostra GrL-H2O, sem ação do US, registrou a maior razão ID/IG, igual a 3,28.
Comparado às demais amostras, esse valor pode indicar uma organização estrutural com
maior grau de desordem, evidência reforçada a partir das imagens de MET (FIGURA 21) que
mostram aglomerados do GrL, formados por flocos de diferentes tamanhos, sem nenhum
ordenamento aparente e com grande variedade de contrastes, indicando regiões de diferentes
espessuras e grau de empilhamento variados.
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TABELA 3: RELAÇÃO ENTRE ÁREAS DAS BANDAS D E G
Amostra

ID/IG

FWMH (banda G)

GrL-H2O (sem US)

3,28

119

GrL-H2O-US20%-15 min

2,60

123

GrL-H2O-US20%-30min

2,66

114

GrL-H2O-US50%-30min

2,80

115

GrL-H2SO4-US50%-30min

2,48

119

As demais amostras, preparadas com ação do US, mostram valores de razão ID/IG
menores, de modo geral isso pode indicar uma diminuição da desordem ou aumento no grau
de cristalinidade. As imagens de MET mostram que houve mudança na distribuição dos flocos
de GrL após a irradiação, os quais estão mais dispersos. Nessas amostras, os espectros
Raman foram coletados focando o laser sobre cada floco, individualmente, pois agora as
estruturas estão mais separadas. Isso, possivelmente, é um fator que contribui para a menor
relação ID/IG, pois, considerando um único floco (com empilhamento em camadas) há menor
desordem e maior grau de cristalinidade do que um espectro coletado de uma fração de
amostra que conta com a influência de diversos flocos heterogêneos.
A comparação da relação entre as bandas é considerada, nessa discussão, para que
se possa obter informações sobre as diferentes amostras e a tendência de variação no perfil
entre elas. Mas, essas informações não devem ser consideradas absolutas, pois podem sofrer
variações de intensidade por diversas modificações na amostra.
Por exemplo, para as amostras GrL-H2O-US20%-15min e GrL-H2O-US20%-30min,
as razões ID/IG não são significativamente diferentes, contudo, verifica-se um deslocamento
da banda G para maiores frequências na amostra de 30 minutos. Considerando a estimativa
de FWMH para esses sinais, os valores demonstram uma diferença muito pequena entre si,
com isso assume-se que não são significativos. Com isso, não é possível associar o
deslocamento à variação de cristalinidade do material, mas sim a efeitos de tensão entre as
próprias camadas empilhadas, corroborando as informações verificada pelo MET, de
alteração no grau de empilhamento das folhas em razão do maior tempo de exposição à
radiação.
A dispersão GrL-H2O-US50%-30min apresentou valor de razão ID/IG superior em
comparação com a amostra de mesma composição submetida à menor amplitude (20%),
contudo sem diferença significativa entre os valores de FWMH para a banda G. Esse resultado
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pode indicar que a aplicação do ultrassom de forma mais intensa, em 50% de amplitude, afeta
a estrutura do GrL, aumentando a desordem e alterando fatores de estresse da cadeia,
contudo, sem alterar de modo significativo a o grau de cristalinidade. Uma possível explicação
para isso pode ser atribuída à separação das camadas de biocarvão, que liberam estruturas
com menor grau de empilhamento na solução.
A amostra de GrL dispersa em H2SO4 apresenta o menor valor ID/IG entre todas as
amostras. Para entender isso, a observação da banda 2D é importante, pois oferece
informações sobre o grau de empilhamento das camadas grafíticas e pode auxiliar na
interpretação das bandas D e G [194,199]. Como anteriormente mencionado, a banda 2D
possui maior intensidade e valor de FWHM mais baixo em estruturas com menor número de
camadas, assumindo um perfil mais alargado e menos intenso conforme o grau de
empilhamento aumenta.
A ampliação do espectro Raman na região da banda 2D é mostrado na FIGURA 24,
e é verificado uma diferença significativa na intensidade e no formato dessa banda para os
espectros das amostras GrL-H2O e GrL-H2SO4-US50%-30min. As demais amostras possuem
perfil da banda 2D com menor intensidade. A TABELA 4 apresenta os valores de FWMH para
a banda 2D.

82

FIGURA 24 EM (A), AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO RAMAN APRESENTADO NA FIGURA
23 (A) NA REGIÃO DA BANDA 2D. EM (B) E (C) DECONVOLUÇÃO DA BANDA 2D PARA AS
AMOSTRAS GrL-H2O E GrL-H2SO4-US50%-30MIN.

(A)

(B)

GrL-H2O

2D2A

2D1A
GrL-H2O

GrL-H2OUS20%-30min

2D1B

2000

2D2B

2500
3000
Número de onda / cm-1

GrL-H2SO4-US50%-30min

3500

(C)

GrL-H2OUS50%-30min

2D1A
2D2A
GrL-H2SO4US50%-30min

3290
2820
2350
Número de onda / cm-1

2D2B

2D1B

2000

2500
3000
Número de onda / cm-1

Intensidade

Intensidade

GrL-H2OUS20%-15min

Intensidade

Banda 2D

3500

TABELA 4: VALORES DE FWMH PARA A BANDA 2D.
Amostra

FWMH

GrL-H2O (sem US)

616

GrL-H2O-US20%-15 min

579

GrL-H2O-US20%-30min

489

GrL-H2O-US50%-30min

526

GrL-H2SO4-US50%-30min

502

O formato da banda 2D pode indicar a presença de estruturas com baixo número de
camadas de empilhadas. Na comparação entre os espectros da amostra GrL-H2SO4-US50%30min e GrL-H2O-US50%-30min é verificado que a intensidade e o formato da banda 2D são
diferentes, o que pode indicar um efeito do agente dispersante. Como o formato da banda 2D
para a amostra dispersa em ácido e para a amostra sem a aplicação de US são parecidas, a
deconvolução desses sinais foi realizada e são mostrados na FIGURA 24 (B) e (C).
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Conforme exposto anteriormente, quando a banda 2D é deconvoluída em quatro
contribuições, pode ser associada às estruturas com pelo menos duas camadas de grafeno,
sendo a diminuição da intensidade das bandas e o deslocamento para maiores números de
onda, atribuídos ao maior número de camadas empilhadas.
Em ambas as amostras, a deconvolução indicou a contribuição de quatro
componentes, sendo as mais intensas 2D1A e 2D2A. A amostra dispersa em ácido conta com
uma contribuição mais significativa de 2D1A do que de 2D2A, observação que pode ser
associada com a contribuição de espécies com menor número de camadas [47], em
concordância com o menor valor de FWMH para a amostra dispersa em ácido. A distribuição
dessa amostra em estruturas de menor grau de empilhamento, também explicaria a sua
menor relação ID/IG, em comparação às outras amostras, como reflexo de um maior
ordenamento estrutural, quando o espectro é coletado a partir de uma estrutura com menos
camadas empilhadas.
Esses resultados experimentais não são suficientes para afirmar que a dispersão do
GrL em ácido sulfúrico promova a separação em mono e bicamadas, mas pode ser
considerado que o uso desse agente como dispersante é mais eficiente do que apenas a água
para promover a separação parcial dos flocos, dentro dessas condições de aplicação do
ultrassom. Uma análise mais eficiente poderia ser feita por análises de MET de alta resolução
ou por microscopia de força atômica.
Considerando a amostra GrL-H2O, que não sofreu ação do US, a intensidade
observada para a banda 2D não era um resultado esperado, pois mesmo macroscopicamente
e como reforçado pelas imagens de MET, essa amostra tem predominância de grandes flocos
de GrL.
Uma possível explicação pode estar associada com a sua estrutura turbostrática,
conforme abordado na seção 1.4, configuração estrutural em que as camadas possuem um
caráter grafítico no sentido do ordenamento ao longo do eixo z (normal às folhas), ou seja,
estão empilhadas, mas assumem uma forma de organização aleatória entre si (FIGURA 3)
resultado da maior distância interplanar e menor interação de atração entre elas. É reportado
em literatura que espectros Raman para estruturas turbostráticas, apresentam banda 2D
parecidas ao observado para amostras de grafeno monocamadas [47], constituídas por um
único sinal e sendo diferenciadas pelo valor maior valor de FWHM, em comparação ao grafeno
monocamada [47,194]. Com base nisso, é coerente atribuir a banda 2D no espectro Raman
de GrL-H2O com a estrutura turbostrática, corroborando a alta razão ID/IG (3,28).
As bandas 2D para as amostras GrL-H2O-US20%-15min, GrL-H2O-US20%-30min e
GrL-H2O-US50%-30 minutos são menos intensas, em comparação à amostra GrL-H2O, o que
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indicaria a existência de arranjos mais ordenados. Os valores de FWMH para essas três
amostras são mais baixos do que o registrado para a amostra sem ação do US, apontando a
existência de estruturas com menor número de camadas empilhadas. Por fim, as menores
razões ID/IG calculadas para tais amostras sinalizam estruturas com maior nível de
organização. Portanto, essas evidências comprovam o perfil observado por meio das imagens
de MET, que mostram a separação dos grandes aglomerados de GrL em estruturas menores,
as quais mantêm um menor número de camadas empilhadas e possuem, a princípio, um
maior ordenamento estrutural.
Comparando a dispersão em H2SO4 com as demais amostras dispersas em água, se
destaca a menor razão ID/IG, a maior intensidade da banda 2D e, também, seu menor valor de
FWMH, indicando que essa amostra está presente sob a forma de agregados com menor
número de camadas, os quais se mantém dispersos por mais tempo, como discutido
anteriormente. Essas evidências apontam para a ocorrência de algum tipo de efeito dos íons
H+ sobre os grupos superficiais presentes nas camadas de GrL (como verificado pelo FTIR),
em combinação à ação do US.
É importante destacar que o uso do ultrassom tem o objetivo de promover a
separação física das folhas e flocos do GrL, no entanto, nenhuma investigação foi realizada
para verificar a possível ação do ultrassom sobre a estrutura química do material, porém,
frente aos resultados obtidos, certamente essa etapa seria importante para a continuidade do
trabalho.

4.2 MATERIAL COMPÓSITO GRAPHITE-LIKE E POLIANILINA
Os materiais compósitos têm conquistado cada vez mais espaço pois a partir da
combinação efetiva de dois ou mais materiais, um novo produto é gerado com novas
propriedades ou características, derivadas do efeito sinérgico entre os componentes.
Explorando a infinidade de combinações possíveis, nesse trabalho foi proposta a síntese
eletroquímica da polianilina na presença do GrL formando um material compósito para
aplicação em dispositivos supercapacitores, unindo a capacidade de armazenamento
capacitivo do GrL com o perfil de pseudocapacitância da PAni, derivada de seus processos
redox.
Para a formação dos compósitos com a PAni, foi usado o GrL submetido à radiação
ultrassônica em H2SO4 1 mol L-1, pois o polímero tem sua condutividade aumentada em meio
ácido. As condições de US utilizadas foram amplitude de 50% com tempo de exposição
reduzido para 10 minutos, para evitar desgaste da sonda de titânio. Daqui em diante o termo
PAni-GrL será usado para se referir ao material compósito formado por eletrodeposição, a
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partir da dispersão entre monômero anilina e GrL, submetido ao US nas condições descritas
nesse parágrafo.

4.2.1 Síntese eletroquímica
A preparação do material compósito foi realizada por síntese eletroquímica conforme
descrito na seção 3.6. O eletrodo de trabalho utilizado em todos os experimentos foi uma
malha de aço inox flexível e descartável.
Inicialmente, a modificação dos eletrodos foi realizada por deposição potenciostática
em potencial de 0,9 V e controle automático de carga. Seguido de testes voltamétricos e
galvanostáticos de carga/descarga, contudo, os resultados mostraram baixa reprodutibilidade
em razão da baixa aderência do depósito ao eletrodo. Estes resultados não são mostrados
nesse documento.
Novos experimentos foram realizados, aplicando agora o método de deposição
galvanostática, sendo obtido melhora na reprodutibilidade das respostas eletroquímicas, em
razão da melhor aderência do depósito sobre o eletrodo. Dessa forma, os resultados
eletroquímicos apresentados adiante são referentes aos eletrodos modificados por modo
galvanostático.
A carga de deposição (QDEP) foi estimada indiretamente conforme a relação
matemática 𝑄 = 𝑖. 𝑡, sendo 𝑖 o valor de corrente fixo em 1 mA, 𝑡 é o tempo e 𝑄 é a carga. O
tempo de duração foi ajustado para fornecer densidades de carga de 0,2 e 0,4 C cm-2.
Eletrodos modificados apenas com PAni, nas mesmas densidades de corrente, foram
preparados para atuarem como comparação.
As imagens de MEV dos eletrodos modificados são apresentadas na sequência e
permitem entender como se dá a organização das estruturas sobre a malha de aço, em função
da eletrodeposição. As imagens representativas para os eletrodos modificados apenas por
PAni, na QDEP 0,2 C cm-2 são apresentadas na FIGURA 25 em (B), (C) e (D).
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FIGURA 25: IMAGENS DE MEV PARA MALHA DE AÇO SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO
E PARA OS ELETRODO MODIFICADO POR PAni COM QDEP 0,2 C cm-2 EM DIFERENTES
MAGNIFICAÇÕES.

A micrografia na FIGURA 25 (A) é referente a malha de aço sem qualquer modificação.
Este tipo de eletrodo foi escolhido por ser de fácil manuseio, descartável e principalmente em
razão da sua flexibilidade, característica interessante para a posterior aplicação como
eletrodos supercapacitores.
Na FIGURA 25 (B), (C) e (D) são apresentadas as micrografias da PAni em QDEP 0,2
C cm-2. Nas imagens ampliadas é possível identificar a presença da PAni sob seu formato
característico de nanofibras, como mostrado em trabalhos na literatura [65,203]. Alguns
autores denominam esse tipo de arranjo como “worm-like” [204], comparando-os com o
formato de minhocas, mas dependendo das condições de eletrossíntese, morfologias
diferentes podem ser obtidas.
As imagens de MEV para os eletrodos de PAni-GrL são mostradas na FIGURA 26
para a QDEP 0,2 C cm-2 e na FIGURA 27 para a QDEP 0,4 C cm-2. Analisando estas imagens é
evidente a diferença na quantidade de material depositado em razão das densidades de
carga, como mostrado na imagem A de cada figura em aumento de 1000 vezes.
Nas imagens ampliadas B e C da FIGURA 26 pode ser percebido a presença de uma
estrutura de GrL, sendo bem evidente a sua aparência no formato de uma folha curvada. Essa
estrutura se destaca do material polimérico que recobre os fios da malha de aço, pela
diferença de formato e de morfologia, pois possui dimensões maiores, bordas definidas,
superfície com aparência mais homogênea e sem a rugosidade apresentada pela PAni. Nas
imagens D e E da FIGURA 26, obtidas em maior magnificação, as estruturas fibrosas típicas
da PAni, estão recobrindo as folhas do GrL. Inclusive, nessas mesmas imagens ampliadas, é
possível perceber que o recobrimento não foi completo, havendo regiões em que ainda é
verificada a superfície mais lisa do GrL e pequenos pontos que aparentam ser pontos de
crescimento do polímero.

87

FIGURA 26: IMAGENS DE MEV PARA ELETRODOS DE MALHA DE AÇO MODIFICADOS POR
PANI-GrL COM QDEP 0,2 C cm-2 EM DIFERENTES MAGNIFICAÇÕES.

Na FIGURA 27 (A) referente às amostras com maior QDEP, os ramos do polímero estão
presentes para além dos fios da malha, expandindo seu crescimento para os espaços entre
os fios. Nas imagens ampliadas B e C, é possível identificar uma folha de GrL com a superfície
de aparência lisa. Na imagem D, é mostrada uma imagem mais ampliada dessa mesma
estrutura, em que é possível sugerir que a folha está “imersa” na matriz polimérica. Nas
imagens E e F é mostrada outra região da amostra, que aparenta ser uma extremidade de
folha de GrL totalmente recoberta pela PAni. Isso pode ser sugerido pelo formato de bordas
retas e definidas já descritas para o GrL e também pelos resultados das análises de MET, as
quais fornecem uma ideia do formato e da forma de distribuição das folhas e agregados de
GrL.
A mesma tendência de recobrimento das folhas de GrL pela PAni observados nas
imagens de MEV também foi retratado em trabalhos envolvendo esse mesmo polímero
condutor e folhas de grafeno [88,90]. Para Zhang e colaboradores [88], que sintetizaram o
material compósito visando aplicação em supercapacitores, o arranjo tridimensional,
verificado por meio das análises de MET, auxilia na estabilização da estrutura durante os
sucessivos ciclos de carga e descarga, levando a um aumento da capacitância e
prolongamento da vida útil. No artigo de Li e colaboradores [90], a estrutura obtida pela
combinação da PAni e do grafeno fornece um compósito de alta condutividade, funcionando
como um canal para a deslocalização de cargas, melhorando o desempenho eletroquímico e
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a estabilidade ao longo dos ciclos de carga e descarga. Ou seja, os dois trabalhos preparam
materiais parecidos, alcançando conclusões concordantes entre si.
FIGURA 27: IMAGENS DE MEV PARA ELETRODOS DE MALHA DE AÇO MODIFICADOS POR
PANI-GrL COM QDEP 0,4 C cm-2 EM DIFERENTES MAGNIFICAÇÕES.

Baseado nas imagens de MEV apresentadas nas figuras acima, é evidente a
formação de um depósito sobre os eletrodos condutores contendo a PAni e o GrL. No entanto,
não é possível afirmar que o aumento da densidade de carga favoreça o aumento da
quantidade de GrL depositado, ao contrário do que é verificado para a quantidade de polímero,
que é muito maior nas amostras de densidade de carga em 0,4 C cm-2, resultado naturalmente
esperado.
Para as amostras de PAni e PAni-GrL com carga em 0,2 C cm-2 é verificado uma
diferença bastante significativa na quantidade do polímero sobre os eletrodos, sendo que a
amostra compósita apresenta uma quantidade significativamente maior de estruturas de
polianilina. Isso pode estar associado com o aumento de condutividade do meio, devido ao
próprio arranjo estrutural do GrL, que facilitaria o transporte eletrônico, favorecendo o maior
acúmulo de PAni sobre o substrato. As análises de EIE, que serão apresentadas à frente,
sugerem a maior condutividade para o material compósito.
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4.2.2 Espectroscopia Raman
A espectroscopia Raman é muito utilizada para a caracterização de materiais, pois
permite obter informações sobre a estrutura química e eletrônica, além de ser especialmente
interessante para o estudo de polímeros condutores em razão do efeito ressonante, fenômeno
que consiste na intensificação de alguns sinais do espectro quando a energia do laser e de
transições eletrônicas coincidem [205].
Os espectros apresentados na FIGURA 28, para as amostras de PAni e PAni-GrL,
foram coletados com fonte de excitação de 632,8 nm, pois o laser vermelho favorece a
identificação das formas oxidadas da PAni por meio da intensificação espectral [206]. Em
razão disso, a presença do GrL no espectro Raman do compósito não é verificada de forma
clara, mas sim, pela sua contribuição em algumas bandas de espalhamento associadas à
PAni. Na FIGURA 28 são mostrados os espectros representativos de uma amostragem de 5
espectros coletados para cada amostra.

PAni-GrL

1586
1619

1494

1339

1260

1173

Intensidade / u.a.

B

869

815

591
620
657
715

518

Intensidade / u. a.

A

426

FIGURA 28: ESPECTROS RAMAN REPRESENTATIVOS PARA AS AMOSTRAS PAni E PAni-GrL.
EXCITAÇÃO 632,8 nm E REPRESENTAÇÃO DAS POSSÍVEIS ESTRUTURAS PARA A FORMA
ESMERALDINA. (resolução = 4 cm-1).
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PAni
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800
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1600
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O perfil de espalhamento Raman para a PAni é bem elucidado em literatura, mas é
comum leves variações na posição das bandas conforme as caraterísticas da amostra. Na
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TABELA 55 é apresentado um compilado das principais atribuições para a PAni, considerando
na coluna “posição” o valor das bandas do espectro em preto da FIGURA 28.
TABELA 5: ATRIBUIÇÕES DAS BANDAS DO ESPECTRO RAMAN PARA A PAni.
Posição / cm-1
426
518 / 591

Atribuição
Deformação C-H fora do plano e torsão
polarônica C-N-C
Defeito de amina polarônica e bipolarônica,
respectivamente

Referência
[201,207–209]
[201,208]

620 (compósito)

Deformação anel benzeno no plano

[201,207,209]

657

Defeito de anel benzeno em estrutura
polarônica

[201]

715

Defeito de anel C-C fora do plano

[201,207]

815

Defeito de anel quinóide bipolarônico

[201,207]

869

Deformação de anel benzeno

1173

Deformação angular C-H de anel quinóide
e/ou anel semiquinóide

[201,206,207,210]
(855 a 890 cm-1)
[89,201,206,207,210,211]
(1170-1196 cm-1)

1260

Estiramento simétrico C-N do anel benzenoide

[207,208,211]

1339

Estiramento C-N•+ das unidades polarônicas

1494

Estiramento C=N de anel quinóide

[89,206,207,209–211]
(1320-1340 cm-1)
[207,210]
(1480-1485 cm-1)

1514

Deformação N-H

[208,212]

Estiramento de vibração C=C de anel
[206–208]
quinóide
Estiramento C-C de anel benzenoide
1619
[206,207,211]
misturado a outras contribuições, tipo fenazina
Nota: Linhas de excitação 785 nm: [89,201,207]; 633 nm: [207], 532 nm: [206,208,211], 514 nm [210].
1586

A partir dos espectros representativos das amostras, na FIGURA 28, a presença da
forma oxidada da PAni é verificada pela existência das bandas associadas a estruturas
quinóides, ligações C=N em 1494 cm-1 e ligações C=C em 1586 cm-1, em conjunto com o sinal
relativo à ligação C-N•+ em 1339 cm-1, indicando a presença da forma semiquinóide. A banda
intensa em torno de 1173 cm-1, é atribuída a deformação angular de ligações C-H das
estruturas quinóides e semiquinóides, reforçando a evidência da presença da forma oxidada
do polímero. O sinal em 1619 cm-1 é devido ao estiramento C-C de anel benzenóide,
significando que a estrutura também conta com segmentos não-oxidados.
As bandas D e G do GrL, localizadas em 1355 cm-1 e 1575 cm-1, respectivamente (
FIGURA 23), coincidem com dois sinais da PAni, em 1339 cm-1 e 1586 cm-1. Nestas
regiões, a influência do GrL pode ser identificada por pequenas modificações no formato das
bandas [86]. Em 1586 cm-1, há apenas um leve alargamento da banda no espectro para o
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compósito. Já em 1339 cm-1, ocorre um deslocamento do máximo de pico para maiores
números de onda, sendo esse sinal associado com o estiramento do cátion-radial C-N•+. Em
muitos trabalhos, a interação da polianilina com outros materiais é comprovada pela alteração
do perfil dessa banda, especificamente, [201,209,211,212].
Comparando os espectros da FIGURA 28, a banda em 1173 cm-1 no espectro PAniGrL, registra alteração de posição e de formato, sendo atribuída à deformação angular da
ligação C-H em segmentos quinóide e semiquinóide. Apresenta um perfil assimétrico, mais
amplo e com um “ombro” em maior número de onda, em comparação com o mesmo sinal no
espectro da PAni, além de estar deslocado para menores comprimentos de onda. A ocorrência
de deslocamentos para menores números de onda podem ser atribuídas às modificações na
estrutura eletrônica [213].Tais modificações podem ser justificadas pela maior quantidade de
unidades quinóides indicando maior grau de oxidação no compósito, pois no espectro da PAni
a posição de banda de anel quinóide é registrada em 1165 cm-1 e do anel benzenóide próximo
a 1190 cm-1 [203,207]. Assim, a banda em 1173 cm-1 no compósito está deslocada para região
de predominância de estruturas quinóides.
A banda em 1494 cm-1 têm um discreto deslocamento para menores números de
onda (redshift) para o compósito, sendo mais um indicativo da interação entre a PAni e o GrL
e consequente alteração da estrutura eletrônica, sendo esse sinal atribuído à ligação C=N do
segmento quinóide [213].
Em regiões de menores frequências, representada na FIGURA 28 (A), normalmente
associadas a aspectos conformacionais, é verificado que alguns sinais se tornam mais bem
definidos no espectro do compósito, como as bandas registradas nas posições 815 cm-1, 715
cm-1, 657 cm-1, 591 cm-1 e 518 cm-1 associadas a deformações na estrutura do anel, conforme
a TABELA 5 indica. A banda em 869 cm-1 relacionada a defeitos de anéis benzeno na espécie
sal esmeraldina [208] também se torna melhor resolvida no espectro para a PAni-GrL, sendo
mais um indicativo da interação entre os componentes.
A banda na posição 591 cm-1 pode ser atribuída a absorção de grupos amina em
estruturas bipolarônica, contudo é conhecido que na região em torno de 580 cm-1 pode surgir
um sinal associado às ligações cruzadas que se formam entre as cadeias poliméricas. Assim,
a banda em 591 cm-1 presente em ambos os espectros pode conter a contribuição deste tipo
de ligação, não desejada, pois leva à queda da atividade eletroativa do polímero. Isso ocorre
porque os processos redox são acompanhados da expansão e contração de volume e, na
presença de ligações cruzadas, esse processo se torna limitado.
No espectro do compósito há o aparecimento da banda em 620 cm-1, que não foi
observada no espectro da PAni. Este sinal se deve a deformação do anel benzeno no plano.
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Em adição, a banda em 426 cm-1 relacionada com a deformação assimétrica da ligação C-H
fora do plano, mostra diminuição de intensidade no espectro para PAni-GrL. Essas duas
contribuições mostram que vibrações no plano são mais favorecidas no compósito, sugerindo
uma limitação da vibração fora do plano em razão da PAni ter sido formada muito próxima às
folhas do GrL.
As diferenças destacadas entre os espectros indicam a existência de forte interação
entre os componentes do compósito. Alguns trabalhos que realizam a síntese de compósitos
de polianilina-grafeno, retratam a formação de uma interação não-covalente entre esses
componentes, conhecida como interação do tipo −. A FIGURA 29 mostra uma representação
simplificada para as interações do tipo −.

FIGURA 29: REPRESENTAÇÃO ILUSTRATIVA DAS INTERAÇÕES − ENTRE A PAni E O GrL.

FONTE: Baseado na referência [96].
As interações − ocorrem por meio da sobreposição dos orbitais pz do plano basal
do biocarvão e dos anéis quinóides de PAni [11,89,207,210,214] Em razão destas espécies
possuírem densidades eletrônicas similares, as interações de dispersão são predominantes
[214] havendo um aumento no grau de deslocalização, tornando a transferência de cargas na
estrutura do compósito mais facilitada. Essas caraterísticas indicam que o compósito PAniGrL possui uma maior condutividade intrínseca [201,213], característica importante para
aplicações eletroquímicas.
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4.2.3 Caracterização eletroquímica – Voltametria cíclica (VC)
O perfil voltamétrico da PAni apresenta dois processos redox principais localizados
em 0,2 V, associado à oxidação da forma isolante (leucoesmeraldina) para a forma condutora
(esmeraldina), e em 0,75 V referente à transição esmeraldina para a fase pernigranilina
[71,209] com referência ao eletrodo Ag/AgCl/Cl-sat.. Sucessivas ciclagens neste extenso
intervalo de potencial favorecem o desenvolvimento gradual de um pico em cerca de 0,48 V,
em razão da formação de ligações cruzadas derivadas do rearranjo das cadeias, levando à
degradação do polímero e perda de eletroatividade [215]. Por isso o intervalo de potencial foi
limitado até 0,45 V, região que contempla os processos redox da transição leucoesmeraldinaesmeraldina.
Como verificado nos espectros de FTIR (seção 4.1.3), o GrL possui poucos grupos
funcionais superficiais sendo basicamente formado por átomos de carbono. Assim sua
contribuição nos voltamogramas é principalmente capacitiva. Para os voltamogramas cíclicos
(VC) da FIGURA 30 algumas diferenças importantes merecem ser destacadas, em razão da
natureza da amostra e da quantidade de carga eletrodepositada. Os ciclos voltamétricos
apresentados nessa figura se referem ao 20° ciclo de cada teste, momento em que o material
já está estável sobre o eletrodo.
O perfil voltamétrico do eletrodo de malha de aço sem modificação em H2SO4 1,0 mol
L-1 é mostrado na FIGURA A-3, e indica ausência de atividade redox no intervalo de potencial
entre -0,4 e 0,8 V.
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FIGURA 30: VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS PARA OS ELETRODOS MODIFICADOS POR PAni E
PANI-GrL EM (A) PARA QDEP 0,2 C cm-2 E EM (B) PARA A QDEP 0,4 C cm-2. ELETRÓLITO: H2SO4 1,0
mol L-1, v: 20 mV s-1, CONTRA ELETRODO: ESPIRAL DE PLATINA, ELETRODO DE REFERÊNCIA:
Ag/AgCl/Cl-SAT.
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As amostras com maior carga de deposição, nos voltamogramas em (B), registram
escalas de corrente elétrica mais altas em relação aos eletrodos preparados com menor
carga, voltamogramas em (A), fato justificado por um efeito de quantidade de material
eletrodepositado.
Em relação a natureza dos materiais, os voltamogramas para os compósitos
apresentaram maior intensidade de corrente, para cada carga depositada. Com base nas
diferenças entre as voltametrias é possível sugerir que a razão GrL/PAni seja diferente em
cada eletrodo, mas, apenas testes voltamétricos não são suficientes para concluir isso.
Na região de contribuição capacitiva, entre 0,3 e 0,45 V, há uma maior diferença entre
os valores de corrente para a QDEP 0,2 C cm-2, quando comparada com a mesma região dos
voltamogramas para a QDEP 0,4 C cm-2. A corrente capacitiva se relaciona com a acumulação
de cargas na interface. Como nessa região do voltamograma não há ocorrência de processos
faradaicos, a maior contribuição capacitiva nos compósitos pode ser associada com o
aumento da interface eletrodo-solução em razão da presença das folhas do GrL. Contudo, as
nanofibras da PAni também contribuem para a energia de carregamento de dupla camada,
que pode ser maior no compósito em razão da morfologia diferenciada alcançada pela
distribuição do polímero sobre as folhas do GrL.
O voltamograma para o eletrodo PAni-GrL-0,4 é muito similar à VC do eletrodo PAni0,4, tanto no formato dos picos como em relação às intensidades de corrente. Isso pode
indicar que a razão GrL/PAni seja menor no eletrodo PAni-GrL-0,4, comparado ao eletrodo
PAni-GrL-0,2. Pois a semelhança entre os voltamogramas indica que a resposta eletroquímica
do eletrodo compósito, de carga mais alta, está parecida com o esperado para um eletrodo
contendo apenas PAni. Como os resultados anteriores comprovam a existência de GrL nesse
eletrodo e pequenas variações na VC existem, é possível considerar efeito do GrL tenha sido
minimizada pela alta quantidade de polímero formado nessa amostra, como evidenciado nas
imagens de MEV, na seção 4.1.4.
A estimativa da razão GrL/PAni é difícil, pois o método de eletrodeposição
galvanostático fornece energia para a oxidação dos monômeros de anilina, constituindo uma
relação proporcional nesse caso. Mas, que não acontece para o GrL, que está presente no
material compósito sobre o eletrodo condutor, em razão das interações moleculares com a
PAni.
Antes mesmo da eletrodeposição, as folhas do GrL e as unidades de monômero já
estabeleciam interações de van der Walls na solução de síntese, em razão das forças atrativas
entre os orbitais deslocalizados. Assim, durante a eletrossíntese, a reação de oxidação dos
monômeros estabelece uma movimentação dessas espécies em direção ao eletrodo de aço
por ação da difusão. As estruturas de GrL acompanharam esse fluxo, pois já existia uma
interação prévia entre os materiais. Uma vez sobre o eletrodo, o GrL permanece aderido em
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razão das interações químicas e físicas com o polímero, pois, acredita-se que a PAni auxilie
como uma “cola” [71] para estruturas carbonáceas.
Nos voltamogramas da FIGURA 30, o início das ondas voltamétricas de oxidação para
os materiais compósitos acontece em potenciais menores do nos eletrodos de PAni. Para os
voltamogramas na FIGURA 31 (A), a oxidação em PAni-0,2 se inicia próximo de 0,1 V e no
eletrodo PAni-GrL-0,2, o mesmo processo tem início em 0,023 V. Para a QDEP 0,4 C cm-2, a
diferença de potencial de início do pico de oxidação é mais discreta, mesmo assim evidente,
como indicado na FIGURA 31 (B). Esta região da VC se relaciona aos processos de
transferência de carga na interface eletrodo-solução, assim, processos redox iniciados em
potenciais mais baixos indicam menor resistência, como mostrado pelos dados de
impedância, que serão apresentados à frente. Esse resultado pode ser relacionado à
interação estabelecida entre a PAni e o GrL, a qual já foi verificada por Raman e associada à
menor resistência de carga na interface, sendo um forte indício de aumento de condutividade
no material compósito.
Os potenciais de pico de oxidação para os eletrodos modificados pelo compósito
estão deslocados para menores potenciais, sendo registrados em 0,22 V para o eletrodo PAni0,2 e em 0,19 V para PAni-GrL-0,2. Nos eletrodos de maior carga, o pico de oxidação para o
eletrodo PAni-0,4 ocorre em 0,23 V e o para PAni-GrL-0,4 em 0,22 V. De maneira geral, em
voltamogramas a formação do pico ocorre em razão da limitação difusional das espécies no
eletrólito, as quais não se difundem em uma taxa adequada para que se mantenha a corrente
de difusão máxima. Na PAni, como os processos de oxidação/redução ocorrem paralelamente
à entrada/saída de ânions e de íons H+ da matriz polimérica, a difusão dessas espécies deve
ser considerada na interpretação do voltamograma.
Trabalhos que investigaram os processos redox na PAni a partir de análises de micro
balança de cristal de quartzo [216–218] em meio ácido, demonstram que no primeiro processo
oxidativo, em torno de 0,2 V, a massa total da amostra aumenta. A reação envolvida é a
conversão da forma leucoesmeraldina para esmeraldina, estrutura que contém cátions
radicais e sofre protonação em meio ácido, deixando a estrutura do polímero com excesso de
cargas positivas. Por isso, ânions do eletrólito são intercalados à matriz polimérica, para a
neutralização das cargas, promovendo aumento da massa total do polímero na etapa de
oxidação, como demonstrado por experimentos de micro balança de cristal de quartzo
[216,218]. O processo inverso acontece na reação de redução, sendo identificado a
diminuição da massa total, pela saída dos contra íons que haviam sido intercalados.
Com isso é demostrado que as reações redox na PAni ocorrem, sempre, com a
intercalação e desintercalação de íons, atribuindo grande importância à morfologia e à
organização estrutural do material polimérico para a obtenção de melhor desempenho
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eletroativo. Quando esses dois parâmetros favorecem as maiores razões superfície/volume,
a capacidade de intercalação de ânions é maior [217], levando ao melhor aproveitamento da
capacidade do polímero, independente da aplicação requerida.
Na FIGURA 31, o pico anódico dos eletrodos PAni/GrL são registrados em potenciais
menores do que nos voltamogramas para os eletrodos PAni, sendo um indicativo de
favorecimento do processo de oxidação da PAni em razão de alterações no material
compósito, que contribuíram para a diminuição da energia necessária para a reação.

FIGURA 31: ANÁLISE DOS PICOS ANÓDICOS DOS VOLTAMOGRAMAS DA FIGURA 30.
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Possivelmente, os deslocamentos dos potenciais de pico se relacionam com o
arranjo das estruturas sobre os eletrodos de aço. Como verificado nas imagens de MEV, a
anilina polimeriza sobre a malha de aço e sobre as folhas do GrL e na presença do material
carbonáceo, a quantidade de polímero depositada é muito maior. Isso promove um aumento
de área interfacial e modifica os caminhos de difusão, dentro da matriz polimérica. O resultado
é uma maior quantidade de polímero exposta ao eletrólito, aumentando a área de interface e
facilitando o acesso às frações mais internas da PAni. Como tais reações envolvem a entrada
e saída das espécies do eletrólito, a maior exposição ao eletrólito é importante para manter
um bom desempenho eletroativo.
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4.2.4 Caracterização

eletroquímica

–

Espectroscopia

de

impedância

eletroquímica (EIE)
Para entender melhor a contribuição do GrL sobre as propriedades do compósito,
medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica foram realizadas, em triplicata para
cada amostra. Essa técnica é conveniente pois permite determinar a contribuição de
processos individuais que ocorrem no eletrodo, dentro de um sistema eletroquímico. Os
diagramas de Nyquist dos testes representativos para os eletrodos PAni e PAni-GrL são
apresentados na FIGURA 32.

FIGURA 32: GRÁFICOS DE NYQUIST PARA OS ELETRODOS PAni E PAni-GrL EM (A) QDEP 0,2 C
cm-2 E (B) QDEP 0,4 cm-2. NA INSERÇÃO DO GRÁFICO (A) É MOSTRADA A AMPLIAÇÃO DA
REGIÃO DE ALTAS FREQUÊNCIAS. ABAIXO, REPRESENTAÇÃO DO CIRCUITO EQUIVALENTE
UTILIZADO NO AJUSTE MATEMÁTICO DOS GRÁFICOS.
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O ajuste das curvas de EIE foi feito conforme o circuito equivalente proposto para
polímeros condutores [78,219] mostrado na FIGURA 32, constituído por dois elementos
resistivos, um deles associado à resistência em série (RS), que é um somatório das
resistências do sistema e, o outro, relacionado com a resistência aos processos faradaicos na
interface eletrodo-eletrólito (RCT). O circuito ainda conta com dois elementos de fase
constante, sendo um deles atribuído à intercalação de cargas na matriz polimérica (QLF) e o
outro à capacitância de dupla camada elétrica (QDL) [78,219–221] Os dados são fornecidos
na TABELA 6.
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TABELA 6: PARÂMETROS OBTIDOS A PARTIR DOS AJUSTES DOS DIAGRAMAS DE NYQUIST
DA FIGURA 32
Eletrodo
PAni–
0,2
PAni-GrL–
0,2
PAni–
0,4
PAni-GrL–
0,4

RS /  cm-2

RCT /  cm-2

QDL / mF cm-2

nDL

QLF / mF cm-2

nLF

4,28

544,4

0,074

0,89

1,4

0,94

2,42

93,74

0,083

0,88

4,8

0,93

20,84

321,0

0,0022

0,86

0,0146

0,97

4,14

215,0

0,074

0,88

10,0

0,98

O parâmetro RS é a soma das contribuições resistivas das conexões elétricas, do
eletrólito, da distância entre os eletrodos e da resistência intrínseca dos materiais. Quando as
medidas de EIE são feitas mantendo um mesmo arranjo experimental, os valores de RS são
proporcionais à resistência intrínseca da amostra [221]. Materiais menos resistivos tem
transporte eletrônico facilitado e início do semicírculo mais próximo ao eixo y, no diagrama de
Nyquist.
Para os eletrodos modificados apenas pela PAni, os valores de RS são cerca de 1,7
e 5 vezes maiores do que os valores estimados para os eletrodos compósitos de 0,2 e 0,4 C
cm-2, respectivamente. Resultado que está de acordo com as análises Raman, as quais
mostram existência de interação entre os dois materiais, resultando em uma menor resistência
intrínseca no compósito.
O parâmetro RCT está relacionado com as transferências de carga na interface
eletrodo-eletrólito, podendo ser associada à facilidade com que ocorrem as reações redox. A
diferença de diâmetro do semicírculo é uma forma de comparar os valores de RCT para as
amostras [78,221]. Conforme a TABELA 6 mostra, os valores de RCT são menores para os
compósitos, nas duas condições de síntese. Esse resultado indica, que na presença de GrL,
as reações redox do polímero ocorrem com mais facilidade, fortalecendo o indício de aumento
da condutividade. A resistência à transferência de cargas pode ser associada com a região
de início do processo oxidativo na VC. O perfil dos voltamogramas, discutidos acima para a
FIGURA 30 são concordantes com as análises de EIE.

Contudo, verifica-se que a diferença entre os valores de RCT dos eletrodos PAni e
PAni-GrL é menor para a densidade de carga de 0,4 C cm-2, se comparada aos eletrodos
modificados em 0,2 C cm-2, Esse resultado indica que, mesmo o GrL sendo capaz de tornar
o compósito mais condutivo, a quantidade de carga depositada deve ser analisada com
cuidado, para que o efeito proporcionado pelo GrL não seja desperdiçado pela alta resistência
decorrente da espessura do depósito.
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O elemento de fase constante QLF fornece informações sobre o processo de
intercalação de cargas na matriz da polianilina, podendo ser associado aos processos redox
que são acompanhados pela entrada e saída de íons H+ e íons SO42-. Maiores valores de QLF
indicam maior quantidade de material intercalado e, assim, maior pseudocapacitância. Este
parâmetro não deve ser associado de forma direta com a capacitância calculada por CGCD
ou pela voltametria.
Os eletrodos compósitos possuem valores de QLF mais expressivos do que as
amostras contendo apenas PAni, sendo que essa diferença se destaca para os eletrodos com
maior densidade de carga. Essa observação indica que o eletrodo PAni-0,4 apresenta maior
dificuldade no processo de intercalação de cargas, se relacionando, mais uma vez, à
quantidade de material sobre o eletrodo. Mas, na presença do GrL esse parâmetro aumenta,
corroborando a ideia de que a presença das folhas de GrL auxiliam em deixar a estrutura
polimérica menos compactada.
Como citado anteriormente, a EIE fornece resultados indiretos do comportamento do
sistema, sendo mais coerente considerar a tendência apontada pelos resultados, em vez de
se concentrar em seus valores absolutos. Todavia, os resultados de QLF mantêm boa
correlação com as características mostradas pelas imagens de MEV, em que é possível
verificar a PAni mais acessível ao eletrólito, quando está sobre as folhas do GrL. Essa
distribuição do material pode intensificar os processos de intercalação iônica. O GrL possui
alguns grupos funcionais na sua superfície, como verificado pelo espectro FTIR na FIGURA
20, fator que também pode contribuir para os valores de QLF. O parâmetro nLF varia de 0 a 1 e

quanto mais próxima à unidade, mais similar a um capacitor ideal. A modificação de eletrodos
causa desvios no valor nLF, pois a distribuição de cargas na sua superfície se torna mais
heterogênea [219], resultado que também concorda adequadamente com as imagens de
MEV.
O QDL é o elemento de fase constante, associado à capacitância de dupla camada
elétrica, gerada pela separação de cargas na interface eletrodo/eletrólito. Esse parâmetro tem
relação com a área interfacial e a morfologia do material [78,219]. Pelo ajuste dos dados foi
verificado a tendência dos valores de QDL superiores para os compósitos. Para os eletrodos
com menor densidade de carga, os valores numéricos são muito próximos, não apresentando
diferença significativa. Entre os eletrodos modificados em 0,4 C cm-2, a diferença entre eles é
maior, apontando para a contribuição das folhas do GrL na morfologia e organização das
cadeias poliméricas. Para todas as amostras os valores de nDL estão próximos a 0,9, indicando
homogeneidade da intercalação ao longo do polímero.
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Considerando que as medidas de EIE fornecem informações do sistema de forma
indireta, deve-se assumir a possibilidade de ocorrer diferentes tipos de erros, desde a escolha
de um circuito equivalente que não corresponda ao sistema real, a seleção incorreta dos
pontos a serem ajustados no gráfico, diferenças na montagem experimental, entre outros.
Assim, nesse trabalho, os resultados de EIE foram limitados à confirmação das tendências
observadas anteriormente, por meio de outras técnicas de caracterização.
A partir de outros trabalhos que utilizam a PAni em combinação com materiais
carbonáceos, são identificadas algumas evidências que corroboram os resultados aqui
expostos. No artigo de Petrovski e colaboradores [83], o aumento da eletroatividade do
compósito PAni-grafeno-nanotubos de carbono, sintetizado por rota eletroquímica, foi
atribuída ao aumento da condutividade proporcionada pela presença dos compostos
carbonáceos. Os autores defendem que a combinação destas estruturas com a PAni
realmente promove um incremento na taxa de transferência de carga devido as interações

−  entre as unidades quinóides da PAni e a estrutura sp2 dos nanomateriais de carbono.
Por meio das imagens de MEV, os autores identificaram que as folhas de grafeno foram
recobertas por estruturas do polímero, promovendo aumento da área superficial da PAni.
No artigo de Zhao e colaboradores [11], eletrodos modificados por PAni, óxido de
grafeno e óxido de grafeno reduzido foram sintetizados para aplicação em eletrodos
supercapacitivos. Os resultados morfológicos indicam que a presença de estruturas folhosas
dos materiais carbonáceos funcionam como um suporte para o crescimento ordenado de PAni
na forma de nanofibras, sendo também eficaz para evitar agregação destas folhas. Os
resultados de EIE verificaram maior facilidade de ocorrência dos processos redox e menor
resistência à transferência de cargas, indicando melhora na eficiência eletroquímica em razão
da modificação da morfologia, justificado por caminhos de difusão mais curtos e maior
acessibilidade entre eletrólito e a interface.
Compósitos homogêneos com diferentes proporções entre PAni e grafeno foram
preparados por síntese química por Zhang e colaboradores [88], sendo evidenciada a
presença de nanofibras de PAni, a qual se distribuiu sobre as folhas de grafeno. Todos os
compósitos apresentaram alta condutividade elétrica. A amostra com maior proporção de
grafeno obteve a melhor performance supercapacitiva e boa capacidade de ciclagem, além
de baixa resistência à transferência de cargas, resultados que os autores atribuíram à
distribuição homogênea do polímero sobre o grafeno, proporcionando curtos caminhos de
difusão, facilitando o acesso dos íons do eletrólito para que se estabeleçam os processos de
intercalação/desintercalação de H+ e ânions, essenciais para a eletroatividade da PAni.
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Diante dos resultados obtidos e da análise de trabalhos que estudaram a PAni em
combinação com espécies derivadas de carbono [11,83,88,222,223], fica evidente a
contribuição sinérgica entre esses dois componentes, cuja interação ocorre por meio das suas
estruturas conjugadas ricas em elétrons, como indicado nos espectros Raman, as quais são
responsáveis por melhorar o processo de transferência de cargas. Durante a formação do
polímero, as folhas do GrL podem funcionar como uma base para o crescimento das fibras de
polianilina, impedindo a agregação ou acomodação das nanofibras de PAni, melhorando sua
estabilidade mecânica e aumentando a área interfacial eletrodo-eletrólito [11,222]. Isso
também é interessante para o GrL, evitando a agregação das suas folhas ou flocos,
maximizando a sua contribuição capacitiva e promovendo a sua imobilização sobre os
eletrodos de aço. O aumento de área de contato é uma propriedade vantajosa para promover
a boa acessibilidade do eletrólito e garantir eficiência diante de processos de interface.
Como estes resultados apresentaram um bom comportamento eletroativo, na
sequência serão apresentados os dados relativos à capacidade de armazenamento
energético para possível aplicação como material supercapacitivo.

4.2.5 Caracterização

eletroquímica

-

Testes

galvanostáticos

de

carga/descarga (CGCD)
As propriedades de armazenamento de carga dos eletrodos modificados pelo
compósito PAni-GrL e por PAni foram analisadas por meio de testes CGCD. Na FIGURA 33
(A) são mostradas as curvas CGCD representativas das amostras na densidade de corrente
0,10 mA cm-2. A variação de potencial foi fixada de 0,0 até 0,4 V, verificado por VC,
contemplando a região de processos redox e de contribuição capacitiva. As densidades de
corrente aplicadas também são determinadas a partir dos voltamogramas. Foram feitos testes
em triplicatas, com a preparação de um novo eletrodo para cada replicata. O perfil das curvas
de carga e descarga é muito semelhante ao apresentado na comparação da FIGURA 9, na
seção 1.3.2, representando uma resposta pseudocapacitiva.
A capacitância específica das amostras é estimada a partir dos tempos de descarga
das CGCD, em cada valor de corrente aplicada, conforme a EQUAÇÃO 3 sendo n a área
geométrica dos eletrodos de malha de aço, padronizados em 0,5 cm2, e V é a variação de
potencial da CGCD, neste caso fixada em 0,4 V. A área geométrica foi escolhida como fator
de normalização por ser o único fator constante em todos os eletrodos.
No gráfico na FIGURA 33 (B) é mostrada a comparação entre os eletrodos, em
termos das CS médias e seus desvios-padrão, considerando as triplicatas. Os resultados
indicam que os eletrodos modificados pelo compósito possuem maiores valores médios de
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CS, em relação ao eletrodo de mesma carga contendo apenas PAni. A CS média para o
eletrodo PAni-GrL-0,2 foi de 32,4 ± 4,3 mF cm2 contra 16,4 ± 5,5 mF cm-2 calculado para o
eletrodo PAni-0,2, ou seja, o compósito obteve o dobro de capacidade de armazenamento.
Para os eletrodos de maior carga, os valores de CS para PAni-GrL-0,4 foi 59,4 ± 5,1 mF cm-2
e para PAni-0,4 de 47,0 ± 2,3 mF cm-2, nessa condição, o aumento da CS foi mais discreta,
mesmo assim superior. O desvio padrão é baixo para todos as amostras, indicando que os
resultados são reprodutíveis.
Esse resultado reforça o perfil de resposta verificado para os testes voltamétricos,
ocasião em que foi discutido que a combinação entre PAni e GrL gera um material com melhor
desempenho eletroquímico em comparação apenas ao polímero, inclusive na capacidade de
armazenamento de cargas. Como discutido anteriormente, a interação química que se
estabelece entre os dois componentes promove aumento de condutividade, pelo aumento da
mobilidade dos elétrons no material e, ainda, o arranjo morfológico no compósito contribui
facilitando os processos difusivos.

FIGURA 33: (A) CGCD EM DENSIDADE DE CORRENTE DE 0,1 mA cm-2. (B) CS MÉDIA E DESVIO
PADRÃO PARA AS TRIPLICATAS DE CADA ELETRODO.
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Com o aumento da densidade de corrente nas CGCD é comum haver uma queda
nos valores de CS, uma vez que a etapa de descarga é forçada a ocorrer em taxas mais
elevadas, diminuindo o tempo para a difusão dos íons do eletrólito no material. Essa é uma
das razões da busca constante por materiais que possuam alta área superficial e estrutura
porosa, pois diminuem os caminhos de difusão fornecendo resposta rápida aos estímulos de
corrente, visando menores prejuízos à capacidade de armazenamento com o aumento da
densidade de corrente.
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Por meio dos gráficos de CS vs. densidade de corrente para as replicatas de cada
eletrodo (não mostrados) foi possível estimar que a CS diminui de 20 a 30% em razão do
aumento da densidade de corrente de 0,1 para 1,0 mA cm-2. Esse desempenho para os
compósitos PAni-GrL é superior ao apresentado no reconhecido trabalho de Zhang e
colaboradores [88], mas semelhante a outros materiais compósitos de PAni retratados em
literatura [224,225] (descritos brevemente na sequência). As condições experimentais de cada
trabalho são muito particulares, mas essa rápida comparação permite verificar que os
eletrodos PAni/GrL mantêm desempenho comparável a outros materiais classicamente
reconhecidos por seu desempenho capacitivo.
Os eletrodos compósitos formados por nanofibras de polianilina e grafeno,
apresentados na referência [88], demonstram queda de capacitância de cerca de 44% para
os primeiros ciclos quando a densidade de corrente aumenta de 0,1 A g-1 para 1,0 A g-1,
representando uma diminuição de CS de 480 F g-1 para 210 F g-1. Para essa mesma variação
de corrente, considerando o quinto ciclo de cada conjunto de testes, a diminuição é de 49%.
No trabalho de Horng e colaboradores [224], eletrodo flexíveis foram sintetizados a partir de
nanofios de polianilina e tecido de carbono, apresentando capacitância específica máxima de
1,8 F cm-2 e 1079 F g-1, com queda de 30% da capacitância com o aumento da densidade de
corrente de 1,73 A g-1 para 17,3 A g-1. Para eletrodos formados por PAni e nanofibras de
carbono porosas por deposição galvanostática, no artigo de Tran e colaboradores [225], a
capacitância específica máxima foi de 409 F g-1, diminuindo em 20% quando a corrente
aplicada aumenta 10 vezes, passando de 0,1 A g-1 para 10 A g-1.
Os valores de capacitância específica para os compósitos, expressos em unidade de
F cm-2, são considerados baixos, em relação a outros trabalhos parecidos. Na realidade, a
maior parte dos artigos apresenta os valores de capacitância normalizados pela massa total
dos eletrodos ou pela área determinada por análises de superfície, como BET. Nesse
trabalho, os valores de capacitância foram normalizados pela área geométrica dos eletrodos
de malha de aço, por ser o único parâmetro constante a todas as amostras. Poucos artigos
trazem valores de capacitância normalizados pelo valor de área geométrica, o que limita a
comparação dos resultados.
Uma caraterística relevante sobre as CGCD apresentadas na FIGURA 33 (A) é a
ausência de queda ôhmica. Normalmente, materiais com alta resistência intrínseca
apresentam uma queda súbita de potencial no início das curvas de descarga nos gráficos
CGCD, que tende a aumentar linearmente com a densidade de corrente. A ausência desse
perfil indica boa condutividade dos eletrodos PAni e PAni-GrL.
Portanto, por meio dos testes CGCD e do cálculo para a CS foi verificado que os
eletrodos modificados pelo compósito possuem melhor capacidade de armazenamento de
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cargas, em comparação com os eletrodos contendo apenas a PAni, comprovando o melhor
resultado eletroquímico verificado para os voltamogramas e EIE. Resultado justificado pela
diminuição da resistência no compósito PAni-GrL e consequente indício de aumento da
condutividade. A organização do material compósito sobre os eletrodos de aço contribui para
maior efetividade de acesso do eletrólito à superfície da PAni e das folhas de GrL, fator que
leva à melhora da atividade redox da PAni, melhorando também o desempenho
supercapacitivo. Todas essas evidências experimentais são mais expressivas para a amostra
preparada na QDEP 0,2 C cm-2.

4.2.6 Caracterização eletroquímica - Variação de pH
A PAni tem sua melhor faixa de funcionamento em baixos valores de pH, pois o
processo de protonação do grupo amina leva à formação de sal esmeraldina, espécie que
apresenta maior condutividade [76]. Com isso, sua aplicação em meios menos ácidos é
limitada, em razão da baixa eletroatividade e maior taxa de degradação.
Visando a ampliação das potencialidades e ambientes de trabalho para a PAni, os
materiais compósitos PAni-GrL foram submetidos à caracterização voltamétrica e testes para
avaliar sua capacidade de armazenamento energético em meios com diferentes valores de
pH. Esses testes têm a finalidade de verificar se o material compósito tem potencialidade para
ser utilizado em meios menos ácidos, ampliando assim as possibilidades de usos da PAni.
Para isso, novos eletrodos foram preparados, da mesma forma que os anteriores,
com a eletrodeposição sendo realizada em meio H2SO4 1 mol L-1, seguidos da realização de
testes de VC e CGCD, em eletrólitos H2SO4 em diferentes concentrações, em soluções com
valor de pH de 1 a 5. Todos estes testes foram feitos em triplicata, sendo apresentados os
resultados representativos de cada amostra.
Os voltamogramas para as amostras preparadas em QDEP 0,2 C cm-2 são mostrados
na FIGURA 34. Em pH 1, os voltamogramas apresentam diferenças em relação à VC da
FIGURA 30, em que o eletrólito é H2SO4 1 mol L-1, sendo evidente a diminuição da intensidade

de corrente do processo de oxidação. Isso deixa claro como a disponibilidade de íons H+ no
meio influencia fortemente o comportamento faradaico da PAni. Com a diminuição da
intensidade dos processos redox, a contribuição capacitiva de cada eletrodo é mais evidente.
A VC para o compósito apresenta maior intensidade de corrente ao longo de todo o intervalo
de potencial analisado e não registra modificação nos potenciais de pico.
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FIGURA 34: VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS PARA OS ELETRODOS PAni-0,2 E PAni-GrL0,2 EM (A) pH 1, (B) pH 3 e (C) pH 5. CONDIÇÕES: ELETRÓLITO H2SO4 EM DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES, v = 20 mV s-1; CONTRA ELETRODO: ESPIRAL DE PLATINA; ELETRODO DE
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O voltamograma para PAni-GrL-0,2, em pH 3, apresentou um perfil semelhante ao
das VC realizadas em pH 1, mas com menor escala de corrente faradaica, indicando que a
reação de conversão de leucoesmeraldina-esmeraldina ocorre em menor extensão em pH 3,
fato justificado pelo menor oferta de íons H+, mas sem deslocamento de potencial. O perfil
voltamétrico para o eletrodo PAni-0,2 é diferente da VC do compósito, com picos redox menos
definidos e deslocados para maior potencial, refletindo maior dificuldade na ocorrência da
reação de formação da forma esmeraldina em pH 3.
Para o pH 5, a contribuição capacitiva predomina o perfil dos voltamogramas, sendo
que os processos redox agora apenas são observados como leves ondas voltamétricas.
Mesmo assim, o eletrodo compósito continua mantendo os maiores valores de corrente em
comparação ao eletrodo sem GrL.
Essa mesma análise foi realizada para as amostras preparadas em QDEP 0,4 C cm-2,
os voltamogramas são mostrados na FIGURA 35. De modo geral, os perfis de resposta foi
similar ao verificado para os eletrodos com a menor carga de deposição. Em pH 1, os picos
redox do polímero possuem um leve deslocamento dos potenciais de pico para maiores
valores na VC da amostra PAni-GrL, que também apresentou os valores mais altos de
corrente.
Em pH 3, ambos os voltamogramas possuem uma considerável contribuição
capacitiva. Os processos de oxidação/redução do polímero ainda são identificados para os
dois eletrodos, destacando-se a maior intensidade do pico de oxidação da PAni para a
amostra compósita.
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FIGURA 35: VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS PARA OS ELETRODOS PAni-0,4 E PAni-GrL0,4 em (A) pH 1, (B) pH 3 e (C) pH 5. CONDIÇÕES: ELETRÓLITO H2SO4 EM DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES, v = 20 mV s-1; CONTRA ELETRODO: ESPIRAL DE PLATINA; ELETRODO DE
REFERÊNCIA: Ag/AgCl/Cl-SAT.
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Os voltamogramas em eletrólito com valor de pH igual a 5 têm diminuição da corrente
faradaica, mais acentuada para o eletrodo compósito. Mesmo com o aumento de pH, o meio
ainda continua sendo ácido, e os processos redox da PAni seguem acontecendo em menor
extensão, para as duas amostras, como verificado pelo aparecimento de picos de baixa
intensidade. Dessa forma, nos dois voltamogramas predominam as contribuições capacitivas,
sendo a escala de corrente mais significativa para a amostra com o GrL.
Todos os voltamogramas apresentam diminuição de atividade faradaica com o
aumento do valor de pH dos eletrólitos, comportamento natural, frente à diminuição de
condutividade da forma esmeraldina em meios menos ácidos. A vantagem que os eletrodos
compósitos apresentaram foi a melhor capacidade de manter os processos redox
acontecendo, para cada condição de acidez testada, inclusive em pH 5. Em todos os
voltamogramas há uma contribuição de dupla camada elétrica de intensidade considerável,
que é superior para os eletrodos compósitos e deriva tanto do GrL como do polímero. Mas,
nos testes em pH 3 e em pH 5, a presença do GrL manteve as reações de oxidação/redução
do polímero ocorrendo em maior extensão e, aproximadamente, sem deslocamento de
potencial. O melhor desempenhos dos eletrodos compósitos em pH 5 é um resultado bastante
interessante, pois é uma condição de pH em que a atividade eletroativa do polímero
normalmente já é muito baixa.
Esse resultado pode ser relacionado com as interações −, representada na FIGURA
29, estabelecidas entre a PAni e o GrL, por meio de seus orbitais p deslocalizados. O

estabelecimento dessa interação no material compósito foi verificado pelas análises Raman,
que indicaram maior condutividade no compósito, observação também verificada pelos
menores valores de resistência obtidos pelas análises de EIE e melhor atividade redox, pela
VC. A interação entre essas regiões de alta densidade eletrônica favorece a mobilidade dos
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portadores de carga através da cadeia do polímero, de modo que essa espécie se mantém
eletroativa, mesmo em uma condição de menor oferta de íons H+.

4.2.7 Testes galvanostáticos de carga e descarga - Variação de pH
Considerando os resultados obtidos pelos eletrodos compósitos em meios menos
ácidos, foram realizados testes galvanostáticos de carga e descarga para avaliar a
capacidade de armazenamento energético desses materiais nas condições de pH 1, 3 e 5.
Para efeito de comparação, os eletrodos modificados apenas por PAni também são
analisados. Cada eletrodo foi preparado em triplicata para ser verificada a sua
reprodutibilidade. Na FIGURA 36 são apresentados os gráficos para cada pH, relacionando
as CS médias e seus desvios-padrão para as triplicatas. Os testes foram sempre realizados
com eletrodos preparados no dia da análise e para cada experimentos, novos eletrodos eram
sintetizados.
Em relação à carga de deposição de 0,2 C cm-2, os valores de CS média dos eletrodos
PAni-GrL são superiores aos eletrodos de PAni, em todas as condições analisadas, gráficos
mostrados na FIGURA 36 em (A), (B) e (C).
FIGURA 36: GRÁFICOS DE CS MÉDIA vs. DENSIDADE DE CORRENTE (TESTES CGCD) PARA
PAni E PAni-GrL em QDEP 0,2 C cm-2 E QDEP 0,4 C cm-2 EM VALORES DE pH 1, 3 e 5. VALORES
MÉDIOS OBTIDOS A PARTIR DAS TRIPLICATAS DE CADA AMOSTRA
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Os testes em pH 1 apresentaram a maior diferença entre os valores de CS média
para os eletrodos, quando comparado com as outras condições de pH. As barras de desviopadrão apenas se aproximam nas maiores densidades de corrente e os eletrodos apresentam
baixa diminuição dos valores de CS com o aumento da densidade de corrente aplicada.
Para pH 3, o eletrodo PAni-GrL-0,2 apresenta maiores valores de CS média, com
baixo valor de desvio padrão. Para o eletrodo PAni-0,2, os valores de desvio padrão são mais
altos. Em pH 5, apesar de os valores de CS média serem maiores para o compósito, as barras
de desvio padrão apontam comportamentos similares entre as amostras. Para ambos os
eletrodos em pH 5 foi verificada queda dos valores de CS conforme a corrente foi aumentada,
perfil comum para esse tipo de gráfico, indicando limitação do transporte iônico com o
aumento da taxa de carregamento/descarregamento.
Nos testes CGCD para os eletrodos modificados em QDEP de 0,4 C cm-2, os eletrodos
em eletrólito pH 1 apresentaram valores de CS média superior para o compósito, porém altos
valores de desvio-padrão foram verificados. Para o pH 5, como as barras de desvio-padrão
são elevadas, os valores de CS se tornam próximos, mas o valor médio ainda é superior para
a amostra compósita. Nos testes em pH 3, os resultados se inverteram e o eletrodo de PAni
apresentou maiores CS médias, contudo, as barras de desvio-padrão também estão elevadas,
indicando um comportamento de resposta não reprodutivo para esses eletrodos.
Para tornar mais clara as comparações, um teste de cada triplicata foi selecionado
para montar os gráficos comparativos na FIGURA 37.
FIGURA 37: COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS REPRESENTATIVOS PARA OS
ELETRÓLITOS OM VALOR DE pH 1, pH 3 e pH 5, EM (A) 0,2 C cm-2 E (B) 0,4 C cm-2.

A

B
-2

QDEP 0,2 C cm

24

65

PAni-GrL pH 5

QDEP 0,4 C cm-2
PAni-GrL pH 5

60

22

PAni-GrL pH 3

18
PAni pH 1
PAni pH 5
PAni pH 3

16
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
-2

Densidade de corrente / mA cm

CS / F cm

-2

CS / mF cm

20

-2

PAni-GrL pH 1
PAni-GrL pH 1

55

PAni/-GrL pH 3

50

PAni pH 3

45
PAni pH 1

40

PAni pH 5

35
0,05
0,10
0,15
0,20
-2
Densidade de corrente / mA cm

Por meio dos gráficos comparativos acima, é mais evidente o melhor desempenho
para os eletrodos PAni-GrL no eletrólito com valor de pH 5, que apresentou maiores valores
de CS para as duas condições de carga, inclusive com um desempenho muito melhor no
gráfico A, relativo a QDEP 0,2 C cm-2. Os eletrodos compósitos em pH 1 também apresentam
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excelente desempenho capacitivo comparado à amostra apenas de PAni-0,2 na mesma
condição de pH.
Os eletrodos em pH 3, apresentaram pouca diferença entre os valores de CS na
menor carga de deposição e, praticamente, não mostraram diferenças para a Q DEP 0,4 C cm2

. Os voltamogramas desses eletrodos também apresentaram poucas diferenças entre si.

Possivelmente, o funcionamento da PAni possua algum tipo de particularidade nessa
condição de pH, mas ainda não foi possível identificar.
Os voltamogramas da FIGURA 34 e FIGURA 35, associados aos eletrodos
apresentados na FIGURA 37, possuem perfil voltamétrico típico de pseudocapacitores,
possuindo contribuições tanto capacitivas como faradaicas.
Assim, os resultados obtidos indicam que as propriedades adquiridas pela
combinação de PAni e GrL no material compósito são capazes de promover uma melhor
resposta eletroquímica usando eletrólito H2SO4 com valores de pH 1 e 5. Esse resultado se
deve a uma combinação de fatores, incluindo o aumento da capacidade de condução de
cargas quando o GrL é inserido na matriz polimérica, como foi mostrado pelos resultados de
Raman, VC e CGCD. Outro fator que deve ser considerado, é a questão da distribuição do
material sobre o eletrodo, a presença das folhas e flocos do GrL modificou a forma como a
PAni se deposita do eletrodo, tornando esse material mais heterogêneo quando comparado
apenas com as imagens de MEV, que mostram a presença das nanofibras do polímero. Essa
questão morfológica influencia diretamente nas interações com o eletrólito, em razão da
alteração da interface de contato e modificação dos caminhos de difusão para que os íons do
eletrólito alcancem as regiões menos expostas do polímero.
As principais contribuições do material compósito, destacadas no parágrafo acima,
se apresentam de modo mais evidente para os eletrodos que foram sintetizados em uma
menor carga de deposição e por isso mostraram resultados mais interessantes. Para a carga
de deposição maior, as contribuições do material compósito não foram tão claras, mesmo
assim, a influência do GrL sobre o comportamento do polímero é verificada, inclusive,
registrando o maior valor de capacitância específica para o pH 5, que é um meio em que
normalmente a PAni apresenta baixa eletroatividade.
Em razão das particularidades do GrL, como estrutura, rota de síntese e origem do
material, há poucos trabalhos em literatura que possam ser usados para estabelecer uma
comparação adequada de características eletroquímicas deste material combinado com a
polianilina.
Desta forma, grafite e carvão ativado comerciais foram utilizados na modificação de
eletrodos com a PAni, utilizando a mesma metodologia de síntese adotada para os eletrodos

110

compósitos PAni-GrL e analisados por VC e CGCD. Os testes foram feitos a partir da mesma
massa inicial de GrL, seguidas da aplicação de ultrassom e imediata modificação dos
eletrodos de aço por eletrodeposição galvanostática, na menor densidade de carga, 0,2 C cm2

, pois essa condição apresentou os melhores resultados. Os testes eletroquímicos de VC e

CGCD são mostrados na FIGURA 38. Os testes foram feitos em triplicata e escolhido uma
delas para ser apresentada. Os valores de capacitância foram calculadas a partir das
respectivas curvas CGCD aplicando a EQUAÇÃO 3.
Para os voltamogramas em meio H2SO4 1 mol L-1, FIGURA 38 (A), os eletrodos
modificados com grafite e CA apresentaram perfis intermediários entre a PAni e PAni-GrL,
sendo destacadas algumas diferenças:
i) potenciais de pico de oxidação menores do que o registrado para o eletrodo de
PAni, mas maiores do que para o eletrodo PAni-GrL.
ii) maior intensidade da corrente faradaica anódica em relação à PAni, mas menor
em relação à PAni-GrL.
iii) corrente capacitiva em escala muito semelhante ao do eletrodo de PAni, em
maiores valores de potencial (0,3 a 0,4 V), contrastando com a alta corrente capacitiva para
os eletrodos PAni-GrL, a qual ocorre em quase toda a extensão da VC.
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FIGURA 38: COMPARAÇÃO ENTRE OS 20° CICLOS VOLTAMÉTRICOS DOS ELETRODOS PAni,
PAni-GrL, PAni-CA, PAni-GRAFITE EM ELETRÓLITOS (A) H2SO4 1 mol L-1 E (B) H2SO4 5 mol L-1
(pH 5). RELAÇÃO ENTRE CS E DENSIDADE DE CORRENTE PARA OS MESMOS ELETRODOS
EM ELETRÓLITOS (C) H2SO4 1 mol L-1 E (D) H2SO4 5 mol L-1 (pH 5).
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A comparação entre os valores de CS, na FIGURA 36 (C) mostram valores superiores
de capacitância para o eletrodo PANi-GrL, como já indicados pelas diferenças entre os perfis
voltamétricos.
Em pH 5, na FIGURA 38 (B), a VC para PANi-GrL possui maior contribuição capacitiva
em comparação ao eletrodo com CA, no entanto, este possui um sinal faradaico de maior
intensidade em potencial próximo a 0,2 V, que é a região de oxidação da PAni, sugerindo que
há algum tipo de interação entre PAni e CA que auxilia a manter os processos redox na PAni.
Considerando o CA com estrutura predominantemente sp3 e alguns poucos grupos funcionais,
o perfil da VC pode ser associado a fatores de morfologia e porosidade, no sentido de que a
estrutura altamente porosa do CA contribua para manter o polímero mais acessível aos íons
de intercalação, menos disponíveis nesse meio. Contudo, esse sistema não foi estudado com
mais detalhes e apenas pelos voltamogramas não é possível explicar esse comportamento.
Em relação a capacidade de armazenamento de cargas, as diferenças entre os
voltamogramas para os eletrodos com GrL e CA levaram a desempenhos capacitivos muito
próximos, sugerindo que uma das possíveis contribuições do GrL possa estar associada com
a sua porosidade, fator já muito bem conhecido para o CA.
Em relação ao eletrodo PAni-grafite, os voltamogramas em meio mais ácido, FIGURA
38 (A), mostram um perfil similar ao eletrodo apenas com PAni, diferindo na intensidade de

corrente, possivelmente em razão da contribuição capacitiva do grafite. No entanto, os
resultados de capacitância mostrados na FIGURA 38 (C), indicam menor capacidade de
armazenamento energético para o eletrodo PAni-grafite.
Nos voltamogramas realizados em meio pH 5, FIGURA 38 (B), o voltamograma para
PAni-grafite possui menores valores de corrente do que o eletrodo contendo apenas PAni e
muito menor do que o eletrodo PAni-GrL. Em relação aos testes de capacitância nesse valor
de pH, o desempenho do eletrodo com grafite foi similar ao eletrodo contendo apenas a PAni.
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Apesar da alta condutividade do grafite, com estrutura predominantemente sp2, os resultados
indicam que não houve uma interação efetiva com a PAni, ao contrário do observado para o
GrL e para o CA. Como eram testes apenas comparativos e realizados no final do projeto,
não foi possível aprofundar a investigação sobre esses sistemas.
De maneira geral, comparando todos os dados apresentados na FIGURA 38 é
possível verificar que a resposta eletroquímica do GrL é parecida com a do CA, apresentando
melhor resultado na condição mais ácida. Essa breve comparação foi feita apenas com a
intenção de comparar o GrL com materiais carbonáceos já conhecidos e tornar mais clara as
suas possíveis vantagens.

4.2.8 Teste de durabilidade
Uma das características dos supercapacitores é sua longa vida útil em comparação
às baterias. Para fazer uma investigação sobre esse aspecto, é comum a realização de testes
de durabilidade por meio de repetitivos testes CGCD, por centenas e até milhares de ciclos.
Isso é importante pois permite avaliar a taxa de degradação do material ao longo do
experimento pela variação das respostas de capacitância. Normalmente, é verificado a
diminuição gradual da CS e o aumento da resistência em série equivalente (RSE) [226].
Os testes de durabilidade foram feitos para os eletrodos em meio fortemente ácido
(H2SO4 1 mol L-1) e em pH 5, ao longo de 1000 ciclos de carga e descarga, com registro de
voltamogramas cíclicos a cada 100 ciclos de CGCD, permitindo o monitoramento das
mudanças de perfil voltamétrico ao longo do experimento. Por limitações de disponibilidade
de equipamento, não foi viável realizar estes testes para uma maior quantidade de ciclos.
Em uma primeira análise, as capacitâncias foram determinadas conforme a
EQUAÇÃO 3, contudo os valores calculados aumentaram ao longo dos ciclos, fato
incongruente com a variação do perfil voltamétrico, os quais mostraram gradual diminuição
de corrente elétrica. Este comportamento foi observado para os dois testes em meio
fortemente ácido, e não para os testes em meio pH 5. Portanto, acredita-se que isto esteja
associado a algum processo de degradação dos eletrodos de aço em razão da forte acidez
do meio. Como o objetivo é a avaliação do material em si, os testes foram continuados, mas
com a ciência de que para o uso em dispositivos reais, essa questão do eletrodo precisa ser
mais bem analisada. Dessa forma, as capacitâncias determinadas a partir da área da curva
anódica da VC, como representado na EQUAÇÃO 2 [99].
A partir dos valores de CS calculados, foram estimadas as taxas de retenção da
capacitância ao longo dos repetitivos ciclos de carga/descarga, como mostrado nas FIGURA
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39 e FIGURA 40, para os eletrólitos ácidos em concentração de 1 mol L-1 e 5 mol L-1 (pH 5),

respectivamente.
Para o meio fortemente ácido, o eletrodo PAni-GrL-0,2, cujo gráfico está
representado na FIGURA 39 (B), apresentou uma taxa de retenção levemente superior
comparado ao eletrodo de PAni-0,2 (FIGURA 39 (A)) ao longo dos ciclos, sendo a diferença
entre eles menor a partir do ciclo 500, alcançando o 1000° ciclo com a mesma taxa de
retenção, em 54 e 53 %, respectivamente.
Nesses sistemas estudados, a contribuição da PAni é predominante, sendo o GrL
responsável por pontuais modificações. Em testes de durabilidade, o principal ponto analisado
é a resistência do polímero ao natural desgaste mecânico, gerado pelos sucessivos processos
redox, além da possível degradação em razão da exposição à água e oxigênio dissolvido no
meio, fatores que promovem reações secundárias e consequente rompimento da cadeia
polimérica. As taxas de retenção de capacitância verificadas para os eletrodos são muito
próximas, indicando que o efeito da interação entre a PAni e o GrL não é suficiente para
melhorar a resistência mecânica do polímero ao desgaste derivado das sucessivas
oxidações/reduções. Contudo, pôde ser verificado que os efeitos eletrônicos e morfológicos
alcançados na presença do GrL são mantidos, mesmo após as centenas de ciclos de
carga/descarga, conforme serão discutidos melhor na sequência.
A inserção dos voltamogramas no gráfico da durabilidade ajuda a identificar as
modificações ao longo dos ciclos. Na FIGURA 39 (A) os voltamogramas para os ciclos 10 e
100 no eletrodo PAni-GrL ainda são muito parecidos e poucas variações são percebidas até
intervalo entre 300-400 ciclos de CGCD. A partir de então, a VC passa a apresentar
intensidade de corrente bem menor, como representada pela VC no ciclo 500.
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FIGURA 39: RELAÇÃO ENTRE RETENÇÃO DE CAPACITÂNCIA E NÚMERO DE CICLOS DE
CARGA/DESCARGA PARA (A) PAni-0,2 E (B) PAni-GrL-0,2, EM ELETRÓLITO H2SO4 1 mol L-1. EM
CADA GRÁFICO, HÁ A INSERÇÃO DA VC REGISTRADA APÓS O 10°, 100°, 500° E 1000° CICLO
CGCD, EM v = 20 mV s-1, COM O VALOR DA CS CALCULADA NAQUELE CICLO.
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Foi verificado um deslocamento do pico de oxidação para menores potenciais, nos
eletrodos PAni e PAni-GrL no intervalo entre 10 e 100 ciclos, sendo que no eletrodo compósito
o deslocamento também modifica a posição dos processos de redução. Isso pode indicar uma
possível mudança de morfologia do polímero ao longo das ciclagens, tornando os processos
redox mais facilitados, no entanto, essa hipótese não foi comprovada, pois não foram
registradas imagens de MEV ao final destes experimentos.
Na FIGURA A- 4 é mostrado o gráfico comparativo da 10°, 100°, 500°e 1000° VC para
PAni-0,2 e PAni-GrL-0,2.
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FIGURA 40: RELAÇÃO ENTRE RETENÇÃO DE CAPACITÂNCIA E NÚMERO DE CICLOS DE
CARGA/DESCARGA PARA (A) PAni-0,2 E (B) PAni-GrL-0,2, EM ELETRÓLITO H2SO4 5 mol L-1. EM
CADA GRÁFICO, HÁ A INSERÇÃO DAS VC REGISTRADAS APÓS O 10°, 100°, 500° E 1000°
CICLO CGCD, EM v = 20 mV S-1, COM O VALOR DA CS CALCULADA NAQUELE CICLO.
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O resultado observado na FIGURA 39 (A) e (B) evidencia que após centenas de ciclos,
o material compósito apresenta menor perda de eletroatividade do que o eletrodo composto
apenas por PAni. Como citado anteriormente, a interação entre os orbitais p deslocalizados
da PAni e do GrL levou a um melhor comportamento eletroquímico pelo aumento de
condutividade. A morfologia assumida pelo material compósito também é importante, gerando
diferentes caminhos de difusão, mais acessíveis para os processos de inserção/expulsão de
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íons o longo das reações redox do polímero. Possivelmente, esses efeitos também podem
estar associados à menor perda da eletroatividade do compósito após vários ciclos.
Para a condição de pH 5, gráficos mostrados na FIGURA 40 a taxa de retenção da
capacitância foi um pouco maior para o eletrodo de PAni em comparação ao material
compósito durante os sucessivos ciclos CGCD, alcançando 59% e 53% de retenção no 1000°
ciclo, respectivamente. Contudo, eles apresentaram perfis de queda da taxa de retenção
diferentes. Para o eletrodo PAni-GrL-0,2, houve uma queda mais expressiva do valor de
capacitância logo no primeiro intervalo de 100 ciclos, cerca de 32%, mas os ciclos seguintes
mostraram uma baixíssima diminuição, sendo que entre o 100° e 700° ciclo, a taxa de
retenção da capacitância diminui em apenas 5 unidades, alcançando os 1000 ciclos CGCD
com cerca de 53% da capacitância inicial.
Além da protonação em meio ácido, a conversão de leucoesmeraldina para
esmeraldina, pode ocorrer pela aplicação de potencial suficiente para a reação de oxidação,
que naturalmente será mais alto do que em um ambiente de baixo pH. Isso pode justificar o
deslocamento dos potenciais de pico verificado para os voltamogramas da FIGURA 40.
Os picos redox dos voltamogramas para o eletrodo PAni-0,2 em pH 5, FIGURA 40.(A),
vão se tornando menos evidentes a cada ciclo. Para o eletrodo PAni-GrL-0,2, na FIGURA
40.(B), os sinais dos processos redox se mantêm mais bem definidos durante o aumento do

número de ciclos em comparação ao eletrodo PAni-0,2. Essa diferença entre os eletrodos
pode ser mais bem notada na FIGURA A- 4, ressaltando as características adquiridas pelo
material compósito, como a maior condutividade e a menor resistência à transferência de
cargas.
Com a contínua repetição, os processos redox do polímero vão se tornando mais
dificultados, como indicado pelo deslocamento de potencial, resultado do desgaste natural da
PAni em razão do estresse mecânico e, também, em relação à natureza do eletrólito, como
também já explicado anteriormente. A FIGURA A- 4 (C) e (D) apresenta as comparações
apenas entre os ciclos voltamétricos no 10°, 100°, 500° e 1000° ciclo CGCD para cada
eletrodo.
Testes de durabilidade são muito comuns em estudos sobre materiais a serem
aplicados na construção de eletrodos para supercapacitores e baterias. Baseado nos testes
apresentados foi possível verificar que o GrL não promove uma significativa contribuição em
relação à taxa de retenção da capacitância. Contudo, como mostrado pelos voltamogramas,
ele foi capaz de manter a resposta rápida de transporte iônico, fator essencial para que os
processos de intercalação de cargas no polímero aconteçam de modo suficientemente rápido,
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mantendo melhor performance faradaica em um maior número de repetições, em comparação
ao eletrodo apenas com o polímero.
O perfil das curvas de carga e descarga para os eletrodos em pH 5 de destacaram
ao longo das ciclagens em razão da diferença de queda ôhmica.
A queda ôhmica, ou IR drop, é a súbita queda de potencial no início das curvas de
descarga em testes CGCD, e pode ser relacionada com a resistência em série equivalente
(RSE) [103,226].
O valor de queda ôhmica se relaciona intimamente com a resistência interna do
material, enquanto a RSE inclui as contribuições resistivas do coletor de corrente, material de
eletrodo, eletrólito e conexões elétricas, afetando os processos de carga e descarga e
restringindo, principalmente, a densidade de potência, isto é, a forma como o dispositivo libera
a energia armazenada [99,226,227]. Desta forma, considerando experimentos realizados sob
as mesmas condições, é possível comparar materiais diferentes em relação às suas
resistências. Este parâmetro é importante e deve ser considerado para a aplicação de
materiais como eletrodos supercapacitivo.
Nos testes em pH 5, houve aumento da queda ôhmica ao longo dos ciclos CGCD,
como resposta natural ao desgaste sofrido pelo polímero, fator que leva ao aumento de sua
resistência interna [67,228].
Ao longo dos 1000 ciclos CGCD, a queda ôhmica em PAni-GrL-0,2 é muito menor
do que na amostra de PAni-0,2. Esta diferença pode ser notada a partir do 100° ciclo e se
torna bastante significativa no ciclo 1000, sugerindo que o compósito tem menor variação de
sua resistência interna ao longo dos ciclos. Na prática, isto significa que o material PAni-GrL
pode manter melhor resposta de capacitância para um maior número de ciclos repetitivos de
carga/descarga.
Na FIGURA 41 (A) são mostrados recortes das curvas CGCD para os eletrodos PAni0,2 e PAni-GrL-0,2, destacando-se a região de queda ôhmica para o 2°, 100°, 500° e 1000°
ciclos, sendo os respectivos valores de queda ôhmica indicados em cada gráfico.
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FIGURA 41: CURVAS CGCD PARA OS 2°, 100°, 500°, 1000° CICLOS PARA OS
ELETRODOS PAni-0,2 E PAni/GrL-0,2. OS VALORES DE POTENCIAL DA QUEDA ÔHMICA ESTÃO
INDICIADOS PARA CADA TESTE.
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A relação entre a queda ôhmica e o número de ciclos é mostrada na FIGURA 42,
sendo evidente, pela relação diretamente proporcional, a variação da resistência interna dos
eletrodos na presença e ausência do GrL.

FIGURA 42: RELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA E NÚMERO DE CICLOS. OS
VALORES DE RESISTÊNCIA FORAM NORMALIZADOS PELA ÁREA GEOMÉTRICA DOS
ELETRODOS.
0,2

IRdrop / V

0,135 V

PAni

0,1
0,031 V

PAni-GrL

0,0
0,029 V
0,009 V

0

250 500 750
Número de ciclos

1000

A relação entre menores resistências e maiores condutividades foi anteriormente
verificada nos experimentos de impedância para PAni-GrL, em eletrólito mais ácido. O
resultado verificado na FIGURA 42 mostra que a menor resistência para o material compósito
se mantém, mesmo em 1000 ciclos de repetição de carregamento e descarregamento, em pH
5, um condição bem menos ácida. Esse resultado é um indicativo de que é possível a
utilização do material PAni-GrL-0,2 em meios menos ácidos e, ainda com melhor tempo de
vida útil do que eletrodos formados apenas pela PAni.
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Esse resultado é concordante com todas as demais discussões estabelecidas nas
seções anteriores, confirmando a importância da interação entre PAni e GrL na formação de
um material de boa condutividade e de eletrodos com morfologia que auxilia na ocorrência de
processos redox mais eficientes.
Como o valor de queda ôhmica deve ser descontado da variação de potencial para
as estimativas de capacitância, altos valores acabam por afetar as densidades de energia e
de potência. Estes são parâmetros importantes na classificação de dispositivos de
armazenamento energético [103,226]. Portanto, os resultados observados são bastante
interessantes do ponto de vista da aplicação de supercapacitores, pois reforça as vantagens
da inserção do GrL na matriz polimérica da PAni, em razão da melhora de condutividade,
diminuição da resistência interna e ampliação do tempo de vida útil.

4.3 DISPOSITIVO SUPERCAPACITOR SIMÉTRICO
Com base no exposto, foi escolhido testar o material PAni-GrL sintetizado neste
trabalho na construção de dispositivos simétricos utilizando o hidrogel derivado do alginato de
sódio. Para ser possível realizar comparações, eletrodos modificados apenas com a PAni
também foram utilizados na montagem dos dispositivos. Todos os eletrodos foram preparados
com QDEP 0,2 C cm-2. Cada dispositivo foi feito em triplicata, mas aqui apenas serão mostrados
os dados representativos de cada conjunto de amostras.
A caracterização eletroquímica foi feita a partir de voltametria cíclica em um amplo
intervalo de potencial, graças ao uso do hidrogel.
Pela comparação das VC apresentadas na FIGURA 43 para os dispositivos
PAni/PAni e PAni-GrL/PAni-GrL, em (A) e (B), respectivamente, é possível identificar uma
significativa contribuição capacitiva para ambos dispositivos. No entanto, o dispositivo
PAni/PAni apresenta um deslocamento dos processos redox ao longo da ciclagem, indicando
uma baixa estabilidade do polímero, característica ausente nos voltamogramas do dispositivo
de material compósito. isso está relacionado com o stress mecânico da PAni, pois com o
eletrólito gel os processos são mais lentos e há a possibilidade de alguns íons não saírem da
matriz polimérica. Processos como esse levam a irreversibilidade eletroquímica do material
Esta observação pode ser relacionada com as características estruturais já
evidenciadas neste trabalho relacionadas com a morfologia dos eletrodos. Possivelmente,
como as fibras de PAni estão sobre os fios da malha e, também sobre as folhas do GrL, isso
as deixa mais expostas ao meio, facilitando o processo de intercalação / desintercalação de
contraíons na matriz da polianilina. Nos eletrodos modificados por PAni, como o filme
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polimérico está mais aglomerado e possivelmente limitando o acesso a uma fração da região
interfacial, os processos de movimentação dos íons se tornam mais lentos e ocorrem com
diferentes velocidades, fato que levaria à modificações no seu perfil voltamétrico, assim como
indicado pelo voltamograma na FIGURA 43 (A).
FIGURA 43: VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS DOS DISPOSITIVOS SIMÉTRICOS PARA (A)
PAni/PAni E EM (B) PAni-GrL/PAni-GrL. O BRANCO DA MALHA DE AÇO NO
ELETRÓLITO GEL É MOSTRADO EM (C) NA MESMA ESCALA DE CORRENTE DE (A) E
(B) E NO DETALHE, A AMPLIAÇÃO DO TESTE BRANCO.
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A faixa de potencial selecionada contempla o processo redox da polianilina da sua
forma leucoesmeraldina para a esmeraldina, sendo esta última a forma condutora, como
discutido na seção 4.2.3. No entanto, no eletrólito em gel, os eventos de oxidação e redução
ocorrem em maiores valores de potencial, justamente em razão da mudança do meio, pois o
gel modifica a forma como ocorre a movimentação de íons, tornando-a mais lenta.
O eletrodo de malha de aço sem modificação não apresenta resposta eletroativa
dentro do intervalo de potencial proposto no eletrólito gel, como confirmado pela VC na
FIGURA 43 (C).
Para a avaliação das propriedades capacitivas dos dispositivos foram feitos testes
CGCD em diferentes densidades de corrente, mostrados na FIGURA 44. O formato das CGCD
pode ser relacionado com o mecanismo de armazenamento de cargas no material. Como os
materiais modificantes do eletrodo já foram estudados em solução aquosa, as diferenças aqui
encontradas podem ser relacionadas com o comportamento destes eletrodos no gel. É
importante destacar que as CGCD para o dispositivo PAni/PAni (FIGURA 44 (A)) apresentam
uma resposta de carga e descarga mais distante daquele esperado para um material
pseudocapacitivo, visto que tais processos apresentam o formato da curva com um aspecto
mais linear. Isto é mais perceptível quando se compara com as CGCD para o dispositivo com
material compósito, na FIGURA 44 (B). Este comportamento leva a acreditar que no dispositivo
PAni/GrL- PAni/GrL o mecanismo de armazenamento pseudocapacitivo é favorecido em
comparação ao dispositivo sem GrL. Novamente, a morfologia assumida pelo material
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compósito, em combinação com o incremento de condutividade podem ser a resposta para
este tipo de perfil.
Além disso, os maiores tempos dos ciclos de carga-descarga no dispositivo formado
com o compósito, para a mesma densidade de corrente, indicam maior capacidade de
armazenamento de cargas. Para verificar isso, as capacitâncias específicas foram estimadas
a partir da EQUAÇÃO 3, sendo que esta considera fator de normalização, que agora é pela
massa de material modificante em cada dispositivo, isto é, a somatória das massas
eletrodepositadas nos dois eletrodos. A relação entre CS e os respectivos valores de
densidade de corrente aplicada são mostrados na FIGURA 44 (C).

FIGURA 44: CGCD PARA DISPOSITIVOS SUPERCAPACITORES SIMÉTRICOS EM (A)
PAni/PAni E (B) PAni-GrL/PAni-GrL EM DIFERENTES DENSIDADES DE CORRENTE. EM (C),
RELAÇÃO ENTRE CAPACITÂNCIA ESPECÍFICA CALCULADA E A DENSIDADE DE CORRENTE.
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As capacitâncias específicas calculadas para ambos os dispositivos basicamente
não apresentam diferenças entre si para os valores de corrente aplicados, exceto para a
menor densidade de corrente no dispositivo PAni/PAni, o qual apresentou um valor de CS
baixo. Estes resultados têm um perfil de resposta capacitiva diferente do normalmente
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verificado nos trabalhos de supercapacitores, em que é comum os valores de capacitância
diminuírem conforme a corrente aplicada aumenta.
Durante a execução dos experimentos, as correntes foram aplicadas da maior para
a menor. Ou seja, os menores valores de densidade de corrente são aqueles obtidos em maior
tempo de contato eletrodo-gel. Como o perfil para todas as triplicatas foi de queda de
capacitância em relação ao tempo de contato, pode se relacionar a diminuição do
desempenho capacitivo com alguma diferença na taxa de difusão das espécies no polímero.
Medidas de viscosidade, por meio de experimentos de reologia, podem ajudar a encontrar
parâmetros para uma melhor discussão sobre os resultados.
Como estes experimentos foram realizados nos últimos meses de execução do
projeto, não houve tempo hábil para uma investigação mais profunda acerca deste perfil de
resposta, sendo esta uma questão a ser explorada em projetos futuros.
O diagrama de Ragone, explicado na seção 1.3.1, é utilizado para comparar a
performance de dispositivos de armazenamento energético, sejam eles da mesma classe, ou
não. Para isso são determinadas a densidade de energia e a densidade de potência. Esses
dois parâmetros foram estimados para os dispositivos PAni/PAni e PAni-GrL/PAni/GrL,
conforme a EQUAÇÃO 4 e EQUAÇÃO 5. Para resultados mais precisos foram descontados
as variações de potencial em razão da queda ôhmica.
Conforme mostrado pelo diagrama de Ragone expresso na FIGURA 45, o dispositivo
PAni-GrL/PAni-GrL apresentou valores superiores de DE em comparação ao dispositivo
PAni/PAni, sendo os maiores valores para cada dispositivo iguais a 0,44 e 0,25 Wh kg-1,
respectivamente. Em relação a DP, os valores registrados para cada amostra são
relativamente próximos, mas o dispositivo simétrico alcança valores superiores, chegando a
129,0 W kg-1 enquanto o valor máximo de DP para PAni/PAni não passou de 72,4 W kg-1. Isso
significa que o dispositivo PAni-GrL/ PAni-GrL é capaz de armazenar mais cargas e também
liberá-las mais rapidamente.
Foram analisados trabalhos de literatura com sistemas experimentais similares,
sendo selecionados alguns que utilizam a polianilina e compósitos de PAni + materiais
carbonáceos, em eletrólitos gelatinosos. A TABELA 7 lista alguns trabalhos e suas principais
características. Os dados de DE e DP destes artigos de comparação foram inseridos no
diagrama de Ragone.
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TABELA 7: DADOS DE TRABALHOS PUBLICADOS EM LITERATURA SOBRE DISPOSITIVOS
SUPERCAPACITORES QUE UTILIZAM ELETRÓLITO EM GEL E ELETRODOS MODIFICADOS
POR PAni.
Eletrodos

Eletrólito

Dens
corrente

Cs / F g-1

DE /
Wh Kg-1

DP /
W Kg-1

Nanofibras de carbono
electrospun revestidas
com polianilina

PVA /
H2SO4

0,25 A g-1
4,0 A g-1

201
100

4,4

103

PAni (síntese química)
pasta com PVDF

Gel água,
H3PO4,
polieletrólit
os

8,55

50

3,9

3527

PAni nanofibers
eletrodepositada sobre
carbon paper
PANI/(MnO2rGO)/PANI
Carvão ativado de
alginato + eletrólito gel
de alginato +
separador de alginato

PVA/H2SO

Ref
[229]

0,25 mA
cm-2

385
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149,3

11
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-
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FIGURA 45: DIAGRAMA DE RAGONE INCLUINDO OS VALORES DE DENSIDADE DE CORRENTE
E POTÊNCIA PARA OS DISPOSITIVOS PANI/PANI E PAni-GrL/PAni-GrL E DE OUTROS
ELETRODOS ENCONTRADOS EM TRABALHOS DE LITERATURA.
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A comparação direta entre trabalhos científicos quase nunca é justa, visto que
diversas variáveis afetam os valores de capacitância específica e, consequentemente, os
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valores de DE e DP. Mesmo assim esta análise é válida para que se tenha um panorama
sobre a localização do sistema em estudo diante do que vem sendo estudado por outros
pesquisadores, além de tornar claro quais as possíveis modificações para se alcançar
melhores resultados.
Apesar de o dispositivo formado pelo material compósito PAni-GrL ter apresentado
desempenho superior ao dispositivo formado por eletrodos apenas com o polímero, os
resultados numéricos ainda estão abaixo da maioria dos trabalhos de literatura que operam
em um sistema parecido com o desenvolvido nesse trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados mostram que as biomassas de serragem de madeira
podem ser convertidas em um material carbonáceo de caráter aromático, por meio de
processo de pirólise em alta temperatura. Esse material rico em carbono possui estrutura
organizada sob a forma de folhas empilhadas, que mantêm uma certa desordem estrutural ao
longo do eixo z, em razão da presença de alguns grupamentos funcionais oxigenados e
possivelmente falhas na estrutura aromática. A estruturação em camadas permitiu a
separação do material em unidades mais finas, com menor número de camadas empilhadas.
Devido a essas características o material foi denominado como graphite-like.
A síntese do GrL envolve uma etapa anterior à pirólise, com a utilização de solução
ácida, capaz de modificar a estrutura das biomassas pela remoção da maior parte da fração
amorfa, enriquecendo-a na porção de celulose cristalina, como indicado pelas análises de
FTIR e TG.
Após a obtenção do GrL, a separação parcial de suas camadas foi testada em
diferentes condições, verificando que a maior amplitude da radiação ultrassônica fornece bons
resultados. Isso foi verificado pelas imagens de MET, pela presença de estruturas com menor
número de camadas empilhadas, resultado também indicado de forma indireta pelas análises
de Raman do GrL.
Materiais preparados em alta temperatura de pirólise possuem a característica de
maior área superficial, assim, o GrL foi combinado com a polianilina sob a forma de um
material compósito, visando a aplicação em supercapacitores. Assim, contando com a
contribuição de uma espécie capacitiva e a outra de natureza faradaica.
Os eletrodos compósitos foram preparados por eletrodeposição galvanostática, em
duas condições de carga. As análises de MEV mostraram a presença desses dois
componentes sobre os eletrodos flexíveis de malha de aço, também indicando a boa interação
entre eles, pela presença do polímero sobre as folhas do GrL, além de também recobrirem
toda a superfície condutora dos eletrodos. Os resultados de Raman, de VC e de EIE indicam
claramente a melhor condutividade para o compósito PAni-GrL, a menor resistência elétrica
do material e o favorecimento das reações redox do polímero quando o GrL está presente.
Em razão desses bons resultados, o material foi testado frente à sua capacidade de
armazenamento de energia. As capacitâncias específicas calculadas mostram o melhor
desempenho do compósito em comparação ao polímero, para as duas condições de cargas
analisadas, resultado associado ao aumento da condutividade e movimentação iônica
diferenciada em razão da morfologia assumida pelo compósito. Contudo, os valores de
capacitância são inferiores aos verificados em literatura para sistemas aproximadamente
similares.
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Os experimentos de VC e CGCD realizadas nas soluções de ácido sulfúrico nos
valores de pH 1, pH 3 e pH 5 mostraram o melhor desempenho da PAni, inclusive em maiores
valores de pH, quando combinada com o GrL. Resultado muito interessante, principalmente
pelo comportamento do eletrodo em ambiente de pH 5, indicando que a interação PAni-GrL
no compósito é favorável para manter melhor atividade redox da PAni nesse pH.
A montagem de dispositivos supercapacitores foi feita utilizando o eletrólito gel
derivado de alginato de sódio. Os resultados iniciais não foram tão positivos, apresentando
valores baixos de capacitância, quando comparados a outros trabalhos relatados em
literatura. Isso pode ser atribuído aos valores de capacitância mais baixos para o compósito
PAni-GrL, verificados nos testes em solução aquosa, mas também a possíveis dificuldades
de movimentação iônica na matriz polimérica, em razão da alteração de viscosidade e
natureza do meio. Não houve tempo suficiente para estudar esse sistema com mais detalhes,
mas é interessante a continuidade desses estudos em razão da importância de se
desenvolver sistemas em eletrólitos não aquosos.
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APÊNDICE 1
FIGURA A- 1: COMPILAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS FORMADOS DURANTE O
PROCESSO DE PIRÓLISE DE BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS.
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FIGURA A- 2: IMAGENS DE MET PARA AS AMOSTRAS DE GrL DE PINUS COM AMPLITUDE DE
50% E TEMPO DE APLICAÇÃO DE 10 MINUTOS DISPERSAS EM ÁGUA (A,B e C) E EM H2SO4 (D,
F e G).
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FIGURA A-3: VOLTAMETRIA CÍCLICA DO ELETRODO DE MALHA DE AÇO SEM MODIFICAÇÃO
EM H2SO4 1 mol L-1.
1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0
-0,4

0,0
0,4
0,8
E vs. Ag/AgCl/Cl-sat / V

143

FIGURA A- 4: COMPARAÇÕES ENTRE OS VOLTAMOGRAMAS REGISTRADOS NOS
INTERVALOS ENTRE OS CICLOS CGCD, SENDO UTILIZADO COMO ELETRÓLITO O H 2SO4 1
mol L-1 EM (A) PAni-0,2 E EM (B) PAni-GrL-0,2 E O ELETRÓLITO EM pH 5 EM (C) PAni-0,2 E (D)
PAni-GrL-0,2.
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ANEXO 1
Informações acadêmicas:
o

Métodos analíticos aplicados à determinação de traços -4 créditos – Conceito

o

Química Inorgânica no ambiente – 4 créditos -Conceito A

o

Química Quântica e Espectroscopia – 4 créditos – Conceito B

o

Reações de transferência eletrônica – 4 créditos – Conceito A

o

Seminários D1 – 1 crédito – Conceito B

o

Seminários D2 – 1 crédito – Conceito A

o

Prática de docência em Química – 1 crédito – Conceito A

B
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