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RESUMO 

Skovroinski, E. Aplicação de Géis de Polifosfatos à Construção de Dispositivos Eletroquímicos. 2008. 
130 p. Dissertação – Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
25 de Setembro de 2008. 

Materiais híbridos entre géis de polifosfato de alumínio e ferro, polianilina e materiais 
carbonáceos, foram sintetizados e utilizados como materiais para eletrodos na construção 
de dispositivos eletroquímicos. Os géis de polifosfato de alumínio e ferro, os materiais 
carbonáceos, bem como os híbridos formados entre estes materiais e a polianilina, foram 
caracterizados por diversas técnicas, tais como, análise termogravimétrica, espectroscopia 
Raman, espectroscopia de UV-vis, espectroscopia de IV, espectroscopia de impedância, 
difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de transmissão e medidas de área 
superficial BET. Com os materiais de eletrodos sintetizados, foram montados dois tipos de 
dispositivos eletroquímicos: baterias e capacitores. As baterias foram montadas com os 
materiais híbridos sendo utilizados como catodos, zinco como anodo e, como eletrólito, 
NH4Cl e ZnCl2 aquosos e caracterizadas por descarga a corrente constante. A bateria 
construída com o carbono grafite foi a que apresentou o melhor desempenho. Duas séries 
de capacitores foram montadas utilizando-se os materiais sintetizados como eletrodos: uma 
das séries com a presença do polímero condutor e a outra sem o polímero. Os capacitores 
foram caracterizados por espectroscopia de impedância eletroquímica, ciclagem 
galvanostática e voltametria cíclica. Os capacitores cujos eletrodos continham a polianilina 
apresentaram valores de capacitância maiores que os capacitores sem esse polímero, 
chegando a 117 F·g-1, para o capacitor cujo eletrodo continha o gel de polifosfato de 
alumínio e ferro, carbono esfera e polianilina. Os capacitores apresentaram energia e 
potência específicas que os classificam como sendo supercapacitores, cujos valores se 
aproximam aos de dispositivos semelhantes reportados na literatura. Os resultados 
demonstraram que os materiais sintetizados são promissores para a confecção dos 
eletrodos a serem utilizados em baterias e capacitores, tanto devido as suas propriedades, 
quanto à relativa simplicidade da sua síntese. 

 

Palavras-chave: gel de polifosfato de alumínio, materiais híbridos, polianilina, baterias, capacitores 
eletroquímicos. 
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ABSTRACT 

Skovroinski, E. Polyphosphate Gels Applied to Electrochemical Devices Assembling. 2008. 130 p. 
Dissertation – Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
September, 25th, 2008. 

Hybrid materials between aluminum and iron polyphosphate gels, polyaniline and carbon 
materials were synthesized and were used as electrode materials to assemble 
electrochemical devices. The aluminum and iron polyphosphate gels, the carbon materials 
as well as the hybrids obtained between these materials and polyaniline were characterized 
by thermogravimetric analysis, Raman spectroscopy, UV-vis spectroscopy, IV 
spectroscopy, impedance spectroscopy, X-rays difratometry, transmission electronic 
microscopy and BET surface area. With the electrode materials synthesized, two kind of 
electrochemical devices were assembled: batteries and capacitors. The batteries were built 
with the hybrid materials as cathode, zinc as anode and aqueous solution of NH4Cl e ZnCl2 
as electrolyte and they were characterized by constant current discharge. The battery in 
which the graphite was used in the cathode was the one that showed the best performance. 
Two series of capacitor were assembled with the electrode materials synthesized: one with 
the conducting polymer and another without the polymer. The capacitors were 
characterized by impedance spectroscopy, galvanostatic cycling and cyclic voltammetry. 
The capacitors in which polyaniline were in the electrodes showed the higher capacitance 
values than those without the polymer, as high as 117 F·g-1 for aluminum and iron 
polyphosphate gel/sphere carbon/polyaniline. The capacitors specific energy and power 
allow them to be classified as supercapacitors, those values are closely related to similar 
devices reported in the literature. The results showed that the materials synthesized are 
suitable to be used as electrode, in batteries and capacitors, due to their properties and their 
simple synthesis route. 

 

Key-words: aluminum polyphosphate gel, hybrid materials, polyaniline, batteries, electrochemical capacitors. 
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 APRESENTAÇÃO  

A utilização ampla de equipamentos eletro-eletrônicos portáteis1 gerou uma 

demanda por baterias de tamanho reduzido2, com elevada eficiência e que sejam seguras, 

tanto do ponto de vista do usuário, quanto ambiental. Para a confecção de dispositivos que 

atendam essas necessidades, torna-se necessário que os materiais utilizados em catodos, 

anodos e eletrólitos possuam tais características. Particularmente quanto à questão 

ambiental, observam-se os grandes esforços de pesquisa a respeito dos materiais 

conhecidos como “ambientalmente corretos”. 

 Desenvolvidos a mais de um século por Alessandro Volta, os métodos de produção 

de eletricidade baseados em reações de oxidação-redução são muito variados. Existem 

diversas reações redox que podem fornecer energia elétrica, obviamente nem todas têm 

eficiência suficiente para aproveitamento comercial. Nos últimos anos, novos materiais 

têm surgido para atuarem como anodos, catodos ou eletrólitos em células eletroquímicas. 

Para citar apenas alguns poucos exemplos: polímeros condutores para uso em células 

secundárias3,4,5, baterias utilizando íons Fe6+ 6, anodos com nanopartículas de AgI7, 

eletrólitos poliméricos  e eletrodos de óxidos para baterias a base de lítio8,9 e, para 

mencionar materiais que serão abordados neste trabalho, catodos utilizando carbonos10, 

eletrólitos e materiais eletroquimicamente ativos a base de fosfatos11. 

 Capacitores eletroquímicos são dispositivos capazes de armazenar energia e liberá-

la de um modo complementar às baterias. O primeiro capacitor foi inventado por Pieter 

van Musschenbroek em 1746, que ficou conhecido como Leyden Jar12. Atualmente, 

capacitores são amplamente utilizados nos mais diversos sistemas elétricos, muitos são 

baseados em materiais carbonáceos13,14. Sua principal função é suprir os sistemas com 

energia suplementar, sempre quando é requerida uma demanda maior15. O termo 

supercapacitor tem sido utilizado para se referir a capacitores com dois eletrodos de 

carbono de elevada área superficial, devido a esses eletrodos possuírem a mesma 

constituição, eles são também conhecidos como capacitores simétricos16. 
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Géis de polifosfato de sódio foram investigados anteriormente pelo grupo de 

pesquisa do Laboratório de Compostos Híbridos, Interfaces e Colóides17 (CHICO), 

apresentando valores de condutividade relativamente elevados a temperatura ambiente. 

Estas medidas chamaram a atenção para a possibilidade de, a partir destes materiais, serem 

construídos dispositivos eletroquímicos que possam satisfazer tanto as necessidades 

ambientais quanto as de eficiência e capacidade de energia. Ao mesmo tempo, o 

intercâmbio de informações proporcionado pelo projeto de cooperação entre grupos de 

pesquisa da UFPE, UFPR e UNICAMP, através do Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica – PROCAD – da CAPES, fez surgir a idéia da pesquisa a respeito de 

dispositivos eletroquímicos geradores e armazenadores de energia, utilizando-se de 

materiais sintetizados nos laboratórios CHICO, da UFPE, e do Grupo de Química de 

Materiais (GQM), da UFPR. 

Nesse contexto, este trabalho de mestrado tem como meta a pesquisa de materiais 

alternativos que possam ser utilizados tanto em baterias como capacitores. Esses materiais 

alternativos têm como matriz o gel de polifosfato de alumínio, uma matriz inorgânica que 

demonstrou ser apropriada para a hospedagem de diversos materiais, tais como polímeros 

condutores18 e compostos de coordenação de lantanídeos19. A versatilidade do gel, suas 

propriedades condutoras e mecânicas, aliadas a simplicidade da sua síntese, além da 

utilização de materiais de baixo custo e que não são agressivos ao meio ambiente, motivou 

a sua exploração para a possibilidade de aplicá-lo em dispositivos eletroquímicos para 

geração e armazenamento de energia. Neste trabalho, portanto, estão descritas as rotas 

sintéticas e as caracterizações dos materiais utilizados para a montagem de dispositivos 

eletroquímicos, bem como o estudo e caracterização destes dispositivos propriamente ditos 

O capítulo 1 trata da síntese e da caracterização de géis de polifosfato de alumínio 

(GAP), géis de polifosfato de alumínio e ferro (III) (GAF) e materiais híbridos formados 

por géis de polifosfato de alumínio e ferro e polianilina (GAF/PAni), através do processo 

sol-gel. Estes materiais apresentam interessantes propriedades de condutividade elétrica a 

temperatura ambiente, síntese relativamente simples e com propriedades mecânicas 

interessantes do ponto de vista de aplicação, características que o tornam um material 

bastante versátil17,20,21.  

 No capítulo 2 estão descritas as rotas sintéticas e caracterizações dos materiais 

carbonáceos. Esta parte do trabalho foi desenvolvida no Laboratório de Química 

Ambiental e de Materiais (LABQAM), onde o GQM da Universidade Federal do Paraná, 
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em Curitiba, desenvolve suas atividades de pesquisa, sob a coordenação do Prof. Dr. Aldo 

Zarbin. Foram sintetizados 4 formas de carbono amorfo, tendo como precursor o álcool 

furfurílico: carbono vítreo (CVt), carbono “template”(CTp), carbono espuma (CEp) e carbono 

esfera (CEf), através de rotas de síntese anteriormente desenvolvidas pelo GQM22,23. Além 

disso, para fins de comparação, são apresentam algumas caracterizações de grafite e de 

carbono vítreo comerciais. 

 No capítulo 3 estão descritas as sínteses dos materiais utilizados na montagem dos 

dispositivos eletroquímicos, bem como a montagem e caracterização dos mesmos. Estes 

materiais foram sintetizados tendo como matriz inorgânica o gel de polifosfato de alumínio 

e de ferro (III), ao qual foram adicionados materiais carbonáceos e polímeros condutores. 

As baterias foram montadas utilizando-se zinco metálico como anodo e alguns dos 

materiais híbridos como catodos. Estes dispositivos foram submetidos à medidas de 

potencial de circuito aberto e tempo de descarga a corrente constante, de onde foram 

determinados vários outros parâmetros que caracterizam uma bateria. Os capacitores foram 

montados com os materiais sintetizados sendo utilizados como eletrodos. Estes 

dispositivos foram caracterizados por espectroscopia de impedância eletroquímica, 

voltametria cíclica e ciclagem galvanostática, técnicas utilizadas para caracterizar este tipo 

de dispositivo e suas propriedades capacitivas. 

 Na última seção da dissertação são feitas as considerações finais e apresentadas as 

conclusões gerais a respeito dos dispositivos montados. Também são abordadas as 

perspectivas e possibilidades de investigação futura, no que diz respeito a melhor 

compreensão e caracterização dos materiais híbridos e dos dispositivos construídos. 
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OBJETIVOS 

 O presente trabalho teve como objetivos gerais: 

- a síntese de materiais híbridos entre géis de polifosfatos de alumínio e ferro, polianilina e 

materiais carbonáceos, para utilização em eletrodos de baterias e capacitores; 

- a construção e caracterização de baterias e capacitores, utilizando-se os referidos 

eletrodos. 

 Além disso, os objetivos específicos foram: 

- sintetizar e caracterizar géis de polifosfato de alumínio e ferro, utilizando-se de um 

polifosfato de sódio obtido a partir da fusão de NaH2PO4; 

- sintetizar polianilina na mesma etapa da formação do gel, utilizando os íons Fe3+ como 

oxidante na polimerização da anilina; 

- sintetizar e caracterizar materiais carbonáceos e adicioná-los aos géis durante a síntese 

destes últimos; 
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Capítulo 1 – GÉIS E MATERIAIS HÍBRIDOS A BASE DE 

POLIFOSFATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DQF – UFPE 

Dissertação de Mestrado  6 
 

 

1.1 Introdução 

 Neste capítulo serão abordados os materiais à base de polifosfatos: géis de 

polifosfato de alumínio (GAP), géis de polifosfato de alumínio e ferro (GAF) e materiais 

híbridos entre GAF e polianilina (GAF/PAni). 

1.2. Fundamentação Teórica 

1.2.1. O vidro de polifosfato de sódio e suas soluções 

 O polifosfato de sódio comercial é conhecido também como sal de Graham ou 

hexametafosfato de sódio. Sua fórmula química é (NaPO3)n, em que o subscrito “n” indica 

o número de unidades de fosfato que compõe a cadeia. Hexametafosfato sugere a 

existência de cadeias de polifosfato de 6 unidades, no entanto, a composição deste sal pode 

variar dependendo da maneira de como ele é obtido. Industrialmente ele é produzido pela 

solidificação, com choque térmico, de NaH2PO4, ou Na2HPO4, ou uma mistura destes dois 

sais fundidos, obtendo-se assim um vidro solúvel em água. 

 Polifosfatos lineares com elevado peso molecular podem ser preparados também, a 

partir da desidratação térmica de um dihidrogenofosfato (ou fosfato monobásico) de 

cátions metálicos ou de amônio24. Neste processo ocorre a condensação dos grupos fosfato, 

de acordo com a Eq. 1, com respectiva perda de água. 

������� 	 
������  ���� 
Eq. 1 

 O tipo do polímero formado, seu peso molecular, cristalinidade e outras 

propriedades dependem do cátion presente e das condições utilizadas na desidratação. Por 

exemplo, a fusão do dihidrogenofosfato de sódio a 650 ºC, seguida de resfriamento rápido, 

produz um material vítreo que, diferentemente dos polifosfatos cristalinos, dissolve-se 
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facilmente em água24. Tais vidros estão bem descritos na literatura e caracterizados por 

diversas técnicas, tais como25: espectroscopias Raman e de IV, 31P MAS-RMN e difração 

de nêutrons. Por exemplo, Van Wazer26,27,28,29,30,31, estudou a estrutura destes vidros e de 

suas soluções, a partir do comportamento de propriedades de viscosidade, solubilidade, 

formação de íons complexos e pH. 

 Polifosfatos cristalinos e amorfos são formados por estruturas tetraédricas PO4, com 

o fósforo no centro do tetraedro. Estes tetraedros então ligados covalentemente por 

oxigênios formando diversas espécies de ânions fosfatos que são classificados de acordo 

com a terminologia Qi 26 em que o índice “i” representa o número de oxigênios ligantes 

em cada tetraedro. Os grupos Qi estão representados esquematicamente na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Tetraedros de fosfato e suas respectivas nomenclaturas Qi. 

 Torna-se importante, portanto, para a caracterização de um determinado polifosfato, 

a determinação das espécies Qi presentes na estrutura, bem como o tamanho médio da 

cadeia do polifosfato. 

Van Wazer29 separou frações de soluções de polifosfatos através de sucessivas 

adições de solvente. As frações obtidas foram analisadas por titulação potenciométrica 

para, a partir da relação entre hidrogênios de fim de cadeia e de meio de cadeia, encontrar a 

relação entre o fósforo total e o fósforo de fim de cadeia, ele obteve assim os tamanhos 

médios de cada fração.  Ulrich e colaboradores32 correlacionaram dados de viscosidade à 

massa molar de polifosfatos. Waki e Hatano33 separaram diversas frações de polifosfatos e 

estudaram estas frações por 31P-RMN. A partir dos espectros obtidos, eles relacionaram as 

áreas dos picos de grupos fosfatos de meio de cadeia e áreas dos picos dos de fim de cadeia 

obtendo o tamanho médio das cadeias de polifosfatos, de acordo com a Eq. 2. 

�º �� ������ ������� �� ������ �
á��� �� ���� ��

á��� �� ���� � ! �    

Eq. 2 
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Diversos outros pesquisadores34,35,36,37,38,39 investigaram a estrutura de polifosfatos 

de cadeias longas através de 31P-RMN. MacDonald e Mazurek37 investigaram metabólitos 

de fósforo em leveduras, a fim de determinar as melhores condições de pH para obterem 

informações precisas a partir do espectro de 31P-RMN. Eles observaram uma influência 

acentuada do pH do meio no deslocamento químico dos picos referentes aos grupos Q1 e 

Q2 e que esse efeito diminui à medida que os grupos fosfatos se distanciam dos grupos 

terminais. Além disso, eles verificaram que os fosfatos cíclicos sofrem pouca influência do 

pH do meio. A Figura 1.2 mostra os deslocamentos químicos referentes aos diferentes 

grupos fosfatos Qi 36,33,37. Além do pH, um fator exerce influência no deslocamento 

químico de grupos fosfato é o grau de polimerização da cadeia. 

 

Figura 1.2. Faixas de deslocamento químico dos diferentes grupos Qi. 

 Strauss e colaboradores32 estudaram o comportamento de soluções de polifosfatos 

através de medidas de viscosidade e espalhamento de luz, em soluções de polifosfato de 

sódio, obtidas a partir da dissolução de vidros de polifosfato de sódio. O vidro foi obtido 

pela fusão de dihidrogenofosfato de sódio, em diferentes temperaturas ente 700 e 1000 ºC. 

Eles observaram que até as primeiras 12 horas ocorria diminuição da viscosidade 

específica e também do pH das soluções e concluíram que essa diminuição da viscosidade, 

foi devida a hidrólise das cadeias ramificadas de polifosfato, que são menos estáveis que as 

cadeias lineares, de acordo com a proposição de Van Wazer31. 

Jager e Heyns40 realizaram um estudo cinético da hidrólise de polifosfatos em 

solução aquosa catalisada por ácido. Neste trabalho eles sugeriram um mecanismo de 

hidrólise das cadeias de polifosfato, com as respectivas energias de ativação dos estados de 

transição. A hidrólise ocorre preferencialmente nos grupos terminais da cadeia, de acordo 

com o mecanismo apresentado na Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Mecanismo de hidrólise de cadeias de polifosfato40. 

 O mecanismo de hidrólise está de acordo também com a proposta de Chandler e 

Kirby41, segundo o qual, a hidrólise envolve um intermediário com o fósforo penta-

coordenado. Além disso, eles verificaram que a quebra do intermediário pentacovalente 

pode ser rápida, dependendo do pH do meio, o que determina a velocidade da hidrólise, em 

acordo com o mecanismo proposto por Jager e Heyns. 

1.2.2. Géis e a síntese sol-gel 

 O processo sol-gel envolve a formação de uma rede que se forma em uma 

suspensão coloidal, chamada de sol, seguida da formação de uma fase contínua, o gel. Sol 

é uma dispersão coloidal de partículas em um líquido. 

 Colóides podem ser definidos como sendo sistemas nos quais se distinguem 

domínios de composição química, significativamente diferentes da composição média. 

Esses domínios são caracterizados por terem ao menos uma dimensão inferior a um 

micrômetro42. Um colóide se distingue de outros sistemas líquidos, como uma solução de 

NaCl ou álcool, por uma série de características: 
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- são formados por duas ou mais fases, uma das quais forma um domínio contínuo, 

enquanto que a outra pode formar um domínio contínuo ou descontínuo; 

- freqüentemente os sistemas são turvos, ou opacos; 

- mesmo em concentrações altas, não apresentam valores pronunciados de suas 

propriedades coligativas; 

- podem apresentar viscosidade elevada e tensão superficial baixa. 

 Um gel é uma rede rígida e interconectada, com dimensões de poros 

submicrométricas e cadeias poliméricas cujo comprimento médio é de um micrômetro43. O 

termo gel tem sido usado para classificar um grande número de substâncias com 

composições e estruturas variadas. Esse é um dos motivos que gerou alguns problemas 

quanto a sua definição. É bem conhecida a proposição de Lloyd, já há mais de um século, 

citado por Flory44: “gel é uma condição coloidal, a qual é mais fácil de reconhecer do que 

definir”. Foi a partir dos trabalhos de Flory45,46,47,48 e Stockmayer49, que as definições de 

gel incluíram características estruturais, tais como a formação de uma rede, estrutura 

tridimensional e conectividade. 

 Hermans50 atribuiu o termo gel aos sistemas que possuem as seguintes 

características: i) são dispersões coloidais de ao menos dois componentes; ii) exibem 

propriedades mecânicas características do estado sólido; iii) tanto o componente disperso 

quanto o meio dispergente se estendem de forma contínua por todo o sistema. Flory44 

salientou que um gel tem um comportamento semelhante a um sólido, mas quando 

deformados, eles devem responder como corpos elásticos, no entanto, possuem baixo 

módulo de elasticidade. 

 Almadal e colaboradores51 propuseram uma definição para gel como sendo “um 

sólido mole ou um material semelhante a um sólido formado por dois ou mais 

componentes, sendo um deles um líquido que está presente em grande quantidade. Atkins52 

define gel como sendo “uma massa semi-rígida de um sol liofílico, no qual o meio de 

dispersão foi absorvido pelas partículas do sol”. 

  O processo de sol-gel pode ser dividido em duas classes, dependendo da natureza 

do precursor inorgânico utilizado: a dos sais (cloretos, nitratos e sulfetos) e a dos 

alcóxidos43. Na rota que envolve o uso de precursores do tipo alcóxido, ocorre a hidrólise 

de uma solução de tetra-alcoxissilanos em um solvente orgânico, como o álcool e leva à 

formação de partículas com função silanol, as quais formam um sol pela polimerização via 
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condensação. A continuação do processo leva a um gel. Na rota que utiliza como 

precursores sais inorgânicos, o gel pode ser obtido pela hidrólise e polimerização deste sal 

em solução aquosa, através da variação de pH, por exemplo53. A Figura 1.4 apresenta 

esquemas da transição sol-gel de um gel particulado (a) e de um gel polimérico (b). O gel 

particulado ocorre pela agregação linear de partículas primárias. O gel polimérico ocorre 

com a interação entre cadeias poliméricas54. As reações de formação de uma determinada 

rede são influenciadas por diversos fatores, tais como55: pH, temperatura e tempo de 

reação, concentração dos reagentes, natureza do catalisador e sua concentração, razão 

molar solvente/metal (ou semi-metal), tempo e temperatura de envelhecimento e secagem.  

 

Figura 1.4. Esquema da transição sol-gel: a) formação de gel particulado; b) formação de gel 
polimérico.  

 O grande interesse relativo à síntese sol-gel surgiu a partir da obtenção de géis 

inorgânicos em baixas temperaturas com subseqüente formação de vidros sem a 

necessidade de temperaturas de fusão elevadas42, típicas para a obtenção de vidros. 

Dependendo da rota de obtenção e do tratamento posterior dado ao gel, podem ser obtidos 

materiais diversos – esquema na Figura 1.5 – tais ais como: 
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- monolitos: gel úmido envelhecido em condições controladas de umidade e temperatura; 

- xerogéis: gel que sofreu secagem, por evaporação de sua fase líquida; 

- filmes densos: obtidos pelo tratamento térmico de um filme de xerogel; 

- aerogel: obtido pela extração supercrítica do solvente; 

- cerâmicas densas: tratamento térmico e sinterização; 

- partículas uniformes: precipitação do gel; 

- fibras cerâmicas: tratamento térmico de fibras obtidas a parir do gel, a partir do controle 

morfológico do sol precursor. 

 

Figura 1.5. A síntese sol-gel e derivados56. 

 Outro grande atrativo da síntese sol-gel é que ela permite a obtenção de vidros ou 

cerâmicas sob medidas com homogeneidade a nível molecular, utilizando-se, por exemplo, 

alcóxidos de dois ou mais metais57,58. Isto decorre do fato de a mistura ser feita em meio 

líquido, que permite a distribuição dos componentes de maneira perfeitamente homogênea. 

Além disso, a síntese sol-gel tem sido utilizada amplamente para a obtenção de materiais 

híbridos com a grande vantagem da possibilidade de controle da forma, morfologia e 

estrutura das fases em escala nanométrica18,59,60. 



DQF – UFPE 

Dissertação de Mestrado  13 
 

 Logo depois de sintetizado, um gel ainda está sujeito a uma série de transformações 

que continuam ocorrendo ao longo do tempo. Nessa nova etapa, chamada de 

envelhecimento, várias transformações podem ocorrer na estrutura de um gel61: 

i) policondensação: o aumento da conectividade da rede do gel; 

ii) sinérese: o processo de contração espontânea do gel com expulsão do solvente; 

iii) espessamento: o aumento no tamanho dos poros e redução da área superficial através 

da dissolução e reprecipitação; 

iv) segregação: a separação de fase ou cristalização. 

 O envelhecimento do gel é uma etapa crítica e o aumento da conectividade do gel, 

que ocorre nesta etapa, faz com que ele adquira uma estrutura mais resistente. 

 A secagem é também uma etapa delicada no processo de obtenção do gel. Para que 

seja bem sucedida, é necessário um rigoroso controle da velocidade de secagem. Tal 

controle pode ser feito expondo-se o gel recém formado a ambientes com temperatura e 

umidade controladas, com a finalidade de controlar a velocidade da evaporação, ou a 

manutenção do solvente na rede do gel. 

1.2.2.1.Géis de polifosfato de alumínio 

A baixa estabilidade química dos vidros de polifosfato foi um dos fatores que 

limitaram a aplicação tecnológica desse material e, ao mesmo tempo, impulsionaram a 

pesquisa a fim de solucionar esta deficiência25. Uma alternativa foi a introdução de cátions 

trivalentes em redes de polifosfato, como por exemplo o Al3+, com a finalidade de 

melhorar a resistência dos vidros de polifosfato à corrosão aquosa62,63,64,21,20,65,66,17. 

Palavit e colaboradores67 obtiveram géis de polifosfato de alumínio a partir de 

nitrato de alumínio e polifosfato de sódio, esse último com tamanho médio de 15 unidades 

de grupos fosfato por cadeia. Os géis foram formados a temperatura ambiente, a partir de 

uma relação molar P/Al = 2,8. Estes autores estudaram os géis e as soluções de polifosfatos 

de alumínio por espectroscopia de RMN de 31P e 27Al, mostrando que ocorria a formação 

de complexos octaédricos de alumínio na solução. A partir dos dados de RMN eles 

propuseram que no gel, predominavam complexos com dois ligantes metafosfatos, 

Al(H2O)4(PO3ˉ)2. Segundo esses autores, a gelatinização da solução está condicionada a 

formação de uma rede de complexos de Al3+ com polifosfatos. 



Dissertação de Mestrado

 

 Lima68 estudou a formação de géis de polifosfato de alumínio com razões 

molares P/Al de 0,7 a até 4,7. A partir desse est

formação dos géis, tanto os formados a temperatura ambiente quanto os formados a 

temperatura acima da ambiente. Géis que se formavam somente após o aquecimento e se 

desfaziam quando voltavam a temperatura ambiente, foram 

termorreverssíveis. O modelo proposto

1.6. 

Figura 1.6. Representação esquemática da form

 Lima também identificou as espécies envolvidas na formação da rede e as que estão 

presentes no gel de polifosfato de alumínio, mostradas na 

portanto, está ligada à formação de uma rede supramolecular de íons cujas espécies 

predominantes são Al(H2O)

com Palavit e colaboradores

densidade eletrônica elevada devido aos oxigênios presentes na cadeia, o que não permite o 

seu entrelaçamento, portanto, os géis se formam quando existe número suficiente de 

ligações P-O-Al-O-P, em que os fósforos são pertencentes a grupos fos

diferentes. 
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estudou a formação de géis de polifosfato de alumínio com razões 

molares P/Al de 0,7 a até 4,7. A partir desse estudo, foi proposto um modelo para a 

formação dos géis, tanto os formados a temperatura ambiente quanto os formados a 

temperatura acima da ambiente. Géis que se formavam somente após o aquecimento e se 

desfaziam quando voltavam a temperatura ambiente, foram 

termorreverssíveis. O modelo proposto65 está representado esquematicamente na 

. Representação esquemática da formação de géis de polifosfato de alumínio.

Lima também identificou as espécies envolvidas na formação da rede e as que estão 

presentes no gel de polifosfato de alumínio, mostradas na Figura 1.7. A formação do gel, 

gada à formação de uma rede supramolecular de íons cujas espécies 

O)4(PO3)2
+ e Al(H2O)5(PO3)1

2+. Essa proposição é concordante 

com Palavit e colaboradores67. As cadeias de polifosfatos são lineares e 

densidade eletrônica elevada devido aos oxigênios presentes na cadeia, o que não permite o 

seu entrelaçamento, portanto, os géis se formam quando existe número suficiente de 

P, em que os fósforos são pertencentes a grupos fos
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ação de géis de polifosfato de alumínio. 

Lima também identificou as espécies envolvidas na formação da rede e as que estão 

. A formação do gel, 

gada à formação de uma rede supramolecular de íons cujas espécies 

. Essa proposição é concordante 

. As cadeias de polifosfatos são lineares e rígidas, com 

densidade eletrônica elevada devido aos oxigênios presentes na cadeia, o que não permite o 

seu entrelaçamento, portanto, os géis se formam quando existe número suficiente de 

P, em que os fósforos são pertencentes a grupos fosfatos de cadeias 
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Figura 1.7. Espécies presentes no gel de polifosfato de alumínio.

 Géis de polifosfato de alumínio apresentaram características condutoras que 

chamaram a atenção para a possibil

colaboradores17 observaram a condutividade iônica no gel, a qual foi determinada por 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Através dos tempos de relaxação, obtidos

espectroscopia de 1H-RMN e de 

no gel, são os prótons. Posteriormente, de Oliveira

polifosfato de alumínio e de polifosfato de ferro. Os valores de condutividade

os géis são comparáveis a eletrólitos sólidos utilizados tanto em baterias quanto em 

capacitores em estado sólido. Além disso, polímeros condutores adicionados aos géis 

melhoraram as características de condutividade e, ao mesmo tempo, foi obs

comportamento capacitivo nestes géis. A partir da observação de todas essas 

características, além do comportamento mecânico e a capacidade de hospedar diversos 

outros materiais, os géis de polifosfato de alumínio mereceram um estudo voltado à sua

aplicação em dispositivos eletroquímicos.

1.2.3. Materiais híbridos a partir de géis de polifosfato de alumínio

 A versatilidade do gel de polifosfato de alumínio tem sido demonstrada através 

incorporação de diversos materiais no interior de sua estrutura

por exemplo, pode viabilizar a utilização do gel como sensor ótico para detecção de 
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. Espécies presentes no gel de polifosfato de alumínio.

Géis de polifosfato de alumínio apresentaram características condutoras que 

chamaram a atenção para a possibilidade de sua aplicação como condutor iônico. Mendes e 

observaram a condutividade iônica no gel, a qual foi determinada por 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Através dos tempos de relaxação, obtidos

RMN e de 23Na-RMN, eles demostraram que os portadores de carga, 

no gel, são os prótons. Posteriormente, de Oliveira69 caracterizou eletricamente géis de 

polifosfato de alumínio e de polifosfato de ferro. Os valores de condutividade

os géis são comparáveis a eletrólitos sólidos utilizados tanto em baterias quanto em 

capacitores em estado sólido. Além disso, polímeros condutores adicionados aos géis 

melhoraram as características de condutividade e, ao mesmo tempo, foi obs

comportamento capacitivo nestes géis. A partir da observação de todas essas 

características, além do comportamento mecânico e a capacidade de hospedar diversos 

outros materiais, os géis de polifosfato de alumínio mereceram um estudo voltado à sua

aplicação em dispositivos eletroquímicos. 

1.2.3. Materiais híbridos a partir de géis de polifosfato de alumínio

A versatilidade do gel de polifosfato de alumínio tem sido demonstrada através 

incorporação de diversos materiais no interior de sua estrutura. A incorporação de corantes, 

por exemplo, pode viabilizar a utilização do gel como sensor ótico para detecção de 
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comportamento capacitivo nestes géis. A partir da observação de todas essas 

características, além do comportamento mecânico e a capacidade de hospedar diversos 
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vapores nocivos70. Criptatos de lantanídeo foram incorporados na matriz do gel de 

polifosfato de alumínio e suas propriedades luminescentes foram mantidas19. 

 Materiais híbridos formados entre géis de polifosfatos de alumínio (GAP) e 

polímeros condutores têm sido preparados com sucesso por diferentes rotas sintéticas. 

Castro18 descreveu a obtenção de híbridos entre GAP/polianilina e GAP/polipirrol pelo 

processo sol-gel. A polimerização oxidativa da polianilina foi conduzida na mesma etapa 

da síntese do gel, utilizando-se o íon persulfato como agente oxidante. Os híbridos com 

polianilina formaram estruturas auto-suportadas e com propriedades óticas interessantes 

em termos de transparência e possibilidade de aplicação em dispositivos eletrocrômicos. 

 Híbridos de GAP/polianilina e géis de polifosfato de ferro (III) (GFP)/polipirrol 

foram preparados por de Oliveira69. Este autor utilizou-se de radiação UV para o processo 

de polimerização, para os híbridos com polianilina. Nos géis de polifosfato de ferro, os 

íons Fe+3 dispersos na matriz, serviram como oxidantes para a polimerização do pirrol. Os 

híbridos obtidos por esse autor foram caracterizados eletricamente e apresentaram 

condutividades em torno de 10-3 S.cm-1, em temperatura ambiente. Esses valores são 

comparáveis a alguns condutores iônicos a base de óxidos hidratados relatados na 

literatura71. 

Géis de polifosfato de alumínio serviram também como matriz para a síntese de 

polianilina por irradiação gama72. O monômero foi disperso na matriz do gel e, depois da 

formação do gel, o mesmo foi irradiado quando ocorreu então a formação do polímero no 

interior do gel. 

A polianilina, assim como diversos outros polímeros condutores, tem a propriedade 

de responder, reversivelmente, à oxidação anódica e à redução catódica5. Portanto, trata-se 

de um polímero interessante para a aplicação, tanto em capacitores quanto em baterias. A 

introdução de íons ferro na matriz de polifosfato de alumínio proporciona um caráter 

oxidativo ao gel, formando um meio que permite a polimerização da anilina e que este 

processo ocorra conjuntamente com a síntese do gel. 

1.2.4. Condutividade 

A condução de corrente elétrica por um determinado material é um exemplo de 

como uma série de efeitos na escala atômica se revelam através de uma grandeza 

macroscópica que é a condutividade elétrica. A constituição de um material, sua estrutura e 
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morfologia podem criar obstáculos que funcionam como barreiras ao movimento de 

elétrons ou íons. Esses fatores microscópicos são a essência do surgimento da resistência 

elétrica. 

A condutividade elétrica, recíproca da resistividade elétrica é, de certa forma, uma 

medida de o quanto um material pode se acomodar para permitir o movimento de 

portadores de carga. No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de 

condutividade é Siemens/metro (S·m-1). Por definição, uma condutividade de 1 S·m-1, é a 

condutividade de um material que apresenta resistividade de 1 Ω·m. Por sua vez, a 

resistividade de 1 Ω·m, é a resistividade de um material, cujo cubo de 1 metro de aresta 

possui uma resistência de 1 Ω, entre suas faces paralelas. O valor da condutividade do 

cobre temperado é de 5,8108 S·m-1 e é tido como padrão de referência para as 

condutividades dos demais materiais. Como já foi mencionado acima, a condutividade 

elétrica é influenciada pelas características microscópicas dos materiais, bem como sua 

constituição química e suas impurezas. Dessa forma, essa propriedade é muito útil para, 

por exemplo, determinar a pureza da água, classificar materiais, verificar o tratamento 

térmico dado a um determinado metal, inspecionar danos em materiais, entre outras 

aplicações. 

 Dependendo da natureza dos portadores de carga, a condução elétrica pode ser 

eletrônica ou iônica, se os portadores forem elétrons ou íons, respectivamente. A 

condutividade eletrônica é bem explicada pela teoria de bandas, que pode ser aplicada 

tanto a condutores, quanto semi-condutores ou isolantes. Em um condutor metálico, os 

orbitais moleculares espalham-se sobre muitos átomos e reúnem-se numa banda de orbitais 

moleculares, cujas energias estão muito próximas umas das outras, dentro de um certo 

intervalo de energia. Neste caso, a banda dos níveis de energia está parcialmente ocupada e 

não existem elétrons suficientes para ocuparem todos os orbitais. Pequena injeção de 

energia pode deslocar elétrons da parte cheia da banda para a parte vazia. O movimento 

destes elétrons, na presença de um campo elétrico, por exemplo, é o responsável pela 

condutividade elétrica. 

 Em semi-condutores, há uma lacuna de energia (conhecido como “band gap”), 

entre os níveis ocupados por elétrons (chamada banda de valência) e os níveis desocupados 

(chamada de banda de condução). Alguns elétrons podem ser promovidos da banda de 

valência à banda de condução com a injeção de determinada quantidade de energia e pode 

haver condução elétrica. Já nos semi-condutores a lacuna entre as duas bandas é muito 
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elevada e eles tornam-se isolantes. A 

bandas para condutores, semi

Figura 1.8. Esquema representativo da teoria de bandas (Eg = energia do “band gap”).

 Quanto à condutividade iônica, várias teorias têm sido utilizadas para a descrição 

desse fenômeno. A complexidade de

sistemas que permitem a mobilidade de íons, como por exemplo, em sistemas aquosos, 

sistemas sólidos poliméricos e sistemas sólidos formados por óxidos condutores iônicos. 

Basicamente, a condução iônica é de

aplicação de um campo elétrico. Em sólidos, a condução iônica intrínseca é devida 

principalmente a sítios vacantes na rede que permitem os íons se moverem. A condução 

iônica extrínseca, em sólidos iônicos, oco

rede cristalina. Em sólidos não iônicos, a condução extrínseca depende da natureza e 

concentração de dopantes iônicos. Em polímeros a condução iônica extrínseca pode ser 

devida a íons, existentes, ou que podem 

que podem se ionizar ou ainda a presença de água, que é fonte de íons

 A condutividade iônica referente aos prótons, em um sistema aquoso, pode ser 

explicada pelo mecanismo de Grotthus

Figura 1.9. Esse mecanismo parece ser o mais razoável para explicar a condutividade 

protônica do gel de polifosfato de alumínio, como descrito por Mendes e colaboradores

De acordo com esse mecanismo, um próton “salta” à molécula adjacente de uma cadeia 

conectada por ligações de hidrogênio (I, na 
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bandas para condutores, semi-condutores e isolantes. 

. Esquema representativo da teoria de bandas (Eg = energia do “band gap”).

Quanto à condutividade iônica, várias teorias têm sido utilizadas para a descrição 

desse fenômeno. A complexidade deve-se, ao menos em parte, a grande diversidade de 

sistemas que permitem a mobilidade de íons, como por exemplo, em sistemas aquosos, 

sistemas sólidos poliméricos e sistemas sólidos formados por óxidos condutores iônicos. 

Basicamente, a condução iônica é devida ao transporte de íons e cátions, devido a 

aplicação de um campo elétrico. Em sólidos, a condução iônica intrínseca é devida 

principalmente a sítios vacantes na rede que permitem os íons se moverem. A condução 

iônica extrínseca, em sólidos iônicos, ocorre devido a vacâncias que são criadas em uma 

rede cristalina. Em sólidos não iônicos, a condução extrínseca depende da natureza e 

concentração de dopantes iônicos. Em polímeros a condução iônica extrínseca pode ser 

devida a íons, existentes, ou que podem ser introduzidos, a grupos presentes no polímero 

que podem se ionizar ou ainda a presença de água, que é fonte de íons73.

A condutividade iônica referente aos prótons, em um sistema aquoso, pode ser 

explicada pelo mecanismo de Grotthus74. Um esquema desse mecanismo é mostrado na 

. Esse mecanismo parece ser o mais razoável para explicar a condutividade 

protônica do gel de polifosfato de alumínio, como descrito por Mendes e colaboradores

e acordo com esse mecanismo, um próton “salta” à molécula adjacente de uma cadeia 

conectada por ligações de hidrogênio (I, na Figura 1.9). A transferência do hidrogênio 

DQF – UFPE 

18 

apresenta esquematicamente a teoria de 

 

. Esquema representativo da teoria de bandas (Eg = energia do “band gap”). 

Quanto à condutividade iônica, várias teorias têm sido utilizadas para a descrição 

se, ao menos em parte, a grande diversidade de 

sistemas que permitem a mobilidade de íons, como por exemplo, em sistemas aquosos, 

sistemas sólidos poliméricos e sistemas sólidos formados por óxidos condutores iônicos. 

vida ao transporte de íons e cátions, devido a 

aplicação de um campo elétrico. Em sólidos, a condução iônica intrínseca é devida 

principalmente a sítios vacantes na rede que permitem os íons se moverem. A condução 

rre devido a vacâncias que são criadas em uma 

rede cristalina. Em sólidos não iônicos, a condução extrínseca depende da natureza e 

concentração de dopantes iônicos. Em polímeros a condução iônica extrínseca pode ser 

ser introduzidos, a grupos presentes no polímero 

. 

A condutividade iônica referente aos prótons, em um sistema aquoso, pode ser 

ecanismo é mostrado na 

. Esse mecanismo parece ser o mais razoável para explicar a condutividade 

protônica do gel de polifosfato de alumínio, como descrito por Mendes e colaboradores17. 

e acordo com esse mecanismo, um próton “salta” à molécula adjacente de uma cadeia 

). A transferência do hidrogênio 



Dissertação de Mestrado

 

ligado permite a troca pelo H

como em II, na mesma figura. A rotação da molécula de água restaura, então, a estrutura 

I75.  

Figura 

 Para eletrólitos, tem sido demonstrado

oscilação do campo elétrico aplicado ao sistema

intimamente relacionada com 

espectroscopia de impedância 

coeficientes de difusão em uma variedade de sistemas eletroquímicos, incluindo 

membranas, filmes finos de óxidos e metais

1.2.4.1. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica

 A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é um método

novo e que tem demonstrado ser importante para a caracterização de propriedades elétricas 

de materiais e de suas interfaces. Essa técnica é muito útil para investigação da mobilidade 

de cargas nas regiões interfaciais e de “bulk” de um sólid

analisados tanto podem ser 

semicondutores e até mesmo isolantes.
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ligado permite a troca pelo H+, que forma então a ligação H-O, formando a estrutura tal 

como em II, na mesma figura. A rotação da molécula de água restaura, então, a estrutura 

Figura 1.9. Esquema do mecanismo de Grotthuss. 

Para eletrólitos, tem sido demonstrado que a condução iônica é dependente da 

oscilação do campo elétrico aplicado ao sistema76. Além disso, a condutividade está 

intimamente relacionada com a difusão em um gradiente de concentração. 

espectroscopia de impedância eletroquímica tem sido utilizada

coeficientes de difusão em uma variedade de sistemas eletroquímicos, incluindo 

membranas, filmes finos de óxidos e metais77. 

1.2.4.1. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é um método

novo e que tem demonstrado ser importante para a caracterização de propriedades elétricas 

de materiais e de suas interfaces. Essa técnica é muito útil para investigação da mobilidade 

de cargas nas regiões interfaciais e de “bulk” de um sólido ou líquido. Os materiais 

ser condutores iônicos ou eletrônicos, mistos 

té mesmo isolantes. 
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, formando a estrutura tal 

como em II, na mesma figura. A rotação da molécula de água restaura, então, a estrutura 

 

que a condução iônica é dependente da 

Além disso, a condutividade está 

a difusão em um gradiente de concentração. A 

tem sido utilizada para determinar 

coeficientes de difusão em uma variedade de sistemas eletroquímicos, incluindo 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é um método relativamente 

novo e que tem demonstrado ser importante para a caracterização de propriedades elétricas 

de materiais e de suas interfaces. Essa técnica é muito útil para investigação da mobilidade 

o ou líquido. Os materiais 

 eletrônico-iônicos, 
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 A técnica de EIE consiste em aplicar um estímulo elétrico dependente do tempo, 

como por exemplo uma voltagem ou corrente alternada senoidal conhecida, a uma célula 

eletroquímica e observar a sua resposta, a corrente ou voltagem resultante, 

respectivamente. Quando uma célula recebe um estímulo elétrico, há uma variedade de 

processos microscópicos que podem ocorrer e que levam a uma resposta elétrica geral. 

Tais processos incluem77:  

i) o transporte de elétrons através de condutores eletrônicos; 

ii) a transferência de elétrons nas interfaces eletrodo/eletrólito, provenientes de reações de 

oxi-redução; 

iii) difusão. 

 Todos esses processos impõem uma resistência ao fluxo do estímulo aplicado à 

célula. À esta resistência generalizada, decorrente de todos esses processos e que difere da 

resistência que existe em um resistor ideal, dá-se o nome de impedância. 

 A EIE permite o estudo de qualquer propriedade intrínseca do material que tem 

influência na condutividade. Os parâmetros derivados da espectroscopia de impedância 

podem ser divididos em duas categorias77: 

a) aqueles que são pertinentes somente ao próprio material, tais como condutividade, 

constante dielétrica, mobilidade de cargas, equilíbrio de concentração das espécies 

carregadas e taxas de geração-recombinação de espécies no “bulk”; 

b) aqueles pertinentes a uma interface eletrodo/material, tais como taxa de adsorção-

reação, capacitância da região da interface e coeficiente de difusão de espécies neutras no 

próprio eletrodo. 

 Na prática, uma medida de impedância é feita aplicando-se um potencial de 

corrente alternada (a.c.) à célula eletroquímica e medindo-se a corrente que passa através 

da célula. Assim, aplicando-se um pequeno potencial de excitação senoidal, a resposta será 

um sinal de corrente a.c. senoidal, de mesma freqüência, mas com a fase deslocada, 

representado esquematicamente na Figura 1.10. 



DQF – UFPE 

Dissertação de Mestrado  21 
 

 

Figura 1.10. Resposta de corrente a um potencial aplicado e o respectivo deslocamento de fase. 

 Um sinal de excitação, expresso em função do tempo tem a forma da Eq. 3: 

"
�� � "#���
$��    
Eq. 3 

Em que, E(t) é o potencial no tempo t, E0 é a amplitude do sinal e ω a freqüência radial, 

expressa em radianos/segundo, relacionada com a freqüência em Hertz, f, por ω=2πf. 

 Esse potencial de excitação está relacionado com a corrente, I(t), que está 

geralmente separado do potencial por um ângulo de fase, φ, e possui uma amplitude I0: 

%
�� � %#���
$�  &�    
Eq. 4 

 A impedância do sistema pode ser calculada com a Eq. 5, análoga à lei de Ohm. 

' � "
��
%
�� � "���� 
$��

%#���
$�  &� � '#
���
$��

���
$�  &�    
Eq. 5 

 A Eq. 3 e a Eq. 4, podem se representadas também como E(t)=E0e
jωt e I(t)=I0e

(jωt-

jφ), respectivamente.  Utilizando-se as relações de Euler, é possível expressar a impedância 

como uma função complexa, como a Eq. 6, em que ( � √*1: 

' � '#
���&  ,���&�    
Eq. 6 
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 A partir da Eq. 6, pode-se observar que a impedância tem uma componente real e 

uma imaginária, podendo ser expressa, em função da freqüência ω, como: 

'
$� � '��  ,'�-     
Eq. 7 

 Ao plotar a parte imaginária (eixo y) em função da parte real (eixo x) da 

impedância, obtém-se um diagrama conhecido como gráfico de Nyquist, exemplificado na 

Figura 1.11. A parte real representa os efeitos resistivos e a parte imaginária, os efeitos 

capacitivos do sistema. O módulo da impedância, |Z|, é obtido através da Eq. 8. 

|'|� � '���  '�-�     
Eq. 8 

  

Figura 1.11. Gráfico de Nyquist. 

 Um gráfico de Nyquist pode ser considerado como sendo uma impressão digital de 

um determinado material, está relacionado ao comportamento específico desse material e 

suas interfaces78. Uma maneira de analisar a espectroscopia de impedância eletroquímica é 

utilizar circuitos elétricos equivalentes que contenham elementos elétricos, como por 

exemplo, resistores, capacitores e indutores. Os elementos utilizados em um circuito 

elétrico equivalente devem ter uma base eletroquímica adequada ao sistema analisado para 

poderem ser associados aos processos que ocorrem tanto nas interfaces quanto no “bulk”. 

O gráfico da Figura 1.11 pode ser modelado por um circuito do tipo RC, representado na 

Figura 1.12, em que R é a resistência e C a capacitância. 
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Figura 1.12. Circuito RC que ajusta o diagrama de Nyquist da Figura 1.11. 

 Para calcular a impedância total de um circuito em paralelo, tal como o apresentado 

na Figura 1.12, utiliza-se a Eq. 9: 

 
'� �  

'   
'�    

Eq. 9 

 Na Eq. 9, Zt é a impedância total dos dois elementos do circuito. Z1 é a impedância 

do resistor e Z2 a impedância do capacitor, que são respectivamente iguais a R e a –j(ωC)-1, 

tal como pode ser observado na Tabela 1.1. 

 Rearranjando a Eq. 9 e substituindo Z1 e Z2, obtém-se: 

'� � *,/$0
/$�0� * ,$0    

Eq. 10 

 Multiplicando a Eq. 10 pelo seu complexo conjugado: 

1/$�0�  ,$0
/$�0�  ,$02    

Eq. 11 

a fim de eliminar o número imaginário do denominador, é possível separar as partes 

imaginária da real, obtendo-se enfim a Eq. 12. 

'� � *,/�$0
/�$�0�    /

/�$�0�       
Eq. 12 

 A primeira parte, após a igualdade na Eq. 12, representa a parte imaginária da 

impedância, a segunda, a parte real da impedância, tal como mostrado na Eq. 7. 
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Atribuindo-se valores a R (Ω) e C (F) é possível plotar, em um gráfico de Nyquist, a 

impedância em função das freqüências utilizadas durante a medida de EIE. Ou seja, 

plotando a parte imaginária em função da parte real, obtém-se o semi-círculo, tal como no 

gráfico mostrado na Figura 1.11. 

 A modelagem com circuitos equivalentes pode se tornar mais complexa quando 

diversos elementos são necessários para ajustar um diagrama de impedância. Por exemplo, 

Panić e colaboradores79, utilizaram o circuito equivalente apresentado na Figura 1.13, para 

ajustar o diagrama da admitância complexa, obtido da EIE de eletrodos de carbono de 

camada fina. O diagrama da admitância complexa está mostrado na Figura 1.14. As 

abreviaturas do circuito da Figura 1.13 são descritas na Tabela 1.1 e os subscritos 

representam os processos aos quais estão relacionados os respectivos elementos do 

circuito. A admitância (Y) é o inverso da impedância (Y ≡ Z-1) e representa a condutância, 

assim como a impedância representa a resistência generalizada80. Como pode ser 

observado, este circuito equivalente tem diversos elementos e a tarefa de associar os 

elementos a processos que ocorrem no sistema em pode se tornar um tanto complicada e, 

muitas vezes, bastante abstrata.  

 

Figura 1.13. Circuito equivalente para o diagrama de Nyquist da Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Diagrama de admitância complexa (○: experimental; —: ajuste)79. 
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Os elementos mais comumente utilizados para a modelagem de um circuito 

equivalente estão listados na Tabela 1.1.  

Tabela 1.1. Alguns elementos utilizados na modelagem da EIE77. 

Elemento Símbolo Descrição da impedância 

Resistência R R 

Capacitância C -j/ωC 

Indutância L jωL 

Impedância de Warburg W 1/Y0(jω)
1/2 

Elemento de fase constante (CPE) Q (jω)
-n

/Y0 

  ω= freqüência angular (2πf); Y0= constante de admitância; n= expoente empírico do elemento de fase constante. 

Dessa forma, a partir do ajuste de um diagrama obtido da EIE é possível associar os 

valores dos componentes desses circuitos a efeitos que ocorrem no material analisado. A 

resistência do “bulk”, por exemplo, pode ser relacionada à condutividade do material, 

através da Eq. 13, em que “d” é a espessura do material no eletrodo, “S” é a área da célula 

e “R” a resistência (Ω) obtida do ajuste do circuito. 

3 �
�

/4
    

Eq. 13 

A utilização de circuitos equivalentes para ajuste de diagramas de impedância pode 

gerar ambigüidade, pois diferentes circuitos podem ajustar um mesmo diagrama de 

impedância, dependendo dos parâmetros que se utilizam para o ajuste, ou seja, dos valores 

que podem ser atribuídos aos elementos do circuito equivalente. Outra forma de 

correlacionar os dados obtidos na EIE é utilizar as funções relacionadas com a impedância, 

que são a admitância, já mencionada acima, a função módulo e a constante dielétrica 

complexa. 

A função módulo é definida pela Eq. 14, onde os sobrescritos ′ e ″ representam a 

parte real e imaginária, respectivamente. 

� � ,$0�' � �5  ,�66    
Eq. 14 
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 Cc é a capacitância da célula utilizada na medida, também chamada de capacitância 

geométrica, definida por: 

0� � 7#4��     
Eq. 15 

 Na Eq. 15: 

ε0 = permissividade dielétrica no vácuo = 8,854 x 10-12 F·m-1; 

Sc = área do eletrodo; 

d = distância entre os eletrodos. 

 A constante dielétrica complexa ou a permissividade dielétrica é definida pela Eq. 

16: 

7 � �8 9 :
,$0� 9 75 * ,755    

Eq. 16 

 As funções módulo real e imaginária estão relacionadas com a permissividades real 

e imaginária pelas equações: 

�5 � 76
76�  766�    

Eq. 17 

�55 � 766
76�  766�    

Eq. 18 

 Na Tabela 1.2 estão apresentadas as relações entre as 4 funções básicas 

relacionadas com a espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Tabela 1.2. Relações entre as 4 funções relacionadas à EIE (µ = jωCc)77. 
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  Rearranjado as equações, podem ser obtidas as relações entre a impedância e as 

permissividades real e imaginária81: 

75 � '55
$0�
'6�  '66��    

Eq. 19 

755 � '6
$0�
'6�  '66��    

Eq. 20 

 Para relacionar, enfim, a função constante dielétrica com a condutividade torna-se 

necessário lembrar os conceitos básicos sobre a permissividade, que em termos gerais, 

pode ser definida como a habilidade de um determinado material em polarizar-se devido a 

ação de um campo elétrico e assim reduzir o campo elétrico total dentro do material. A 

permissividade está relacionada à habilidade do material em transmitir, ou permitir, o 

campo elétrico em seu interior. 

 A permissividade absoluta de um material isotrópico é dada pelo quociente entre a 

indução elétrica (D) e o campo elétrico (Ē): 

7 � <
Ē     

Eq. 21 

 Dado que para um metal em equilíbrio, o campo e a indução são zero (onde: o 

potencial, V = constante; Ēmetal = -grad V = 0; Dmetal = 0), a equação para a continuidade em 

uma interface entre um eletrodo metálico e um dielétrico significa que para a componente 

normal da indução do dielétrico, [Dn]diel (= D, por simplicidade): 

=<�>���? * =<�>-���? � < * # � < � 3���?    
Eq. 22 

 Substituindo na Eq. 21: 

7 � 3���?Ē     
Eq. 23 
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 Para dois eletrodos de superfície S, separados por um material dielétrico, a uma 

distância d, tendo uma diferença de potencial V, que dá origem a uma carga q, a relação 

anterior torna-se: 

7 � 3���?Ē � @/4
B/� � 0�

4     
Eq. 24 

Onde C = capacitância. 

 Assim, no SI, a permissividade absoluta é expressa em F·m-1. Se o material for o 

vácuo, a permissividade ε0, será: 

7# �  
�CD  #8EF · -8     

Eq. 25 

 Geralmente é mais prático utilizar a permissividade relativa, εr (que é um número 

adimensional), definido por: 

7� � 7
7#    

Eq. 26 

 Se uma tensão alternada, dada por V = V0·e
jωt, for aplicada aos terminais de um 

capacitor plano (que possui capacitância C0 quando o dielétrico é o vácuo), a intensidade 

de corrente (i) circulante entre os eletrodos, quando existe um dielétrico supostamente 

perfeito entre os eletrodos, que não dá origem a fuga de corrente e tem uma permissividade 

εr, é dada por: 

� � �@
��     

Eq. 27 

 Sabendo-se que: 

7# � 0#�
4     

Eq. 28 

 Chega-se à: 
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7� �  7
7# � 0�/4

0#�/4 � 0
0#    

Eq. 29 

 Para uma tensão alternada: 

@ � 0B � 7#0#B#�,$�    
Eq. 30 

 Na realidade, os dielétricos utilizados não são perfeitos e, de fato, fornecem uma 

variedade de correntes devidas a diferentes efeitos. Todavia, diferentes causas podem 

resultar em efeitos similares, como por exemplo, portadores livres ou ligados podem 

resultar em ambos: calor ou perdas dielétricas. Tais correntes são totalmente devidas ao 

material dielétrico e podem ser caracterizadas como um componente imaginário da 

permissividade dielétrica. Analogamente a Eq. 16: 

7� � 76� * ,766�    
Eq. 31 

 Assim, a corrente de um capacitor pode ser escrita como: 

� � $7550#B  ,$750#B � �/  ,�0    
Eq. 32 

 O segundo termo (iC), corresponde a uma defasagem de π/2 entre a tensão e a 

corrente, é um termo de capacitância pura e, portanto, ε’r caracteriza a capacitância 

(isolamento) do dielétrico. O primeiro termo (iR), devido ao fato de que a tensão (V) e a 

corrente estão em fase, corresponde a parte resistiva do dielétrico, que é caracterizada por 

εr’’. 

 Substituindo E = V/d e C0 = ε0·S/d, na Eq. 32: 

� � $7557# 4
� "�  ,$767#

4
� "<    

Eq. 33 

 A Eq. 33 pode ser reescrita utilizando-se a equação para densidade de corrente (J = 

σE) e a equação da condutividade em função da densidade de corrente: 
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� � H I�4 � I4    
Eq. 34 

3 � I
" � �

"4 � $7#755  ,$7#76    
Eq. 35 

 A componente real da condutividade é, portanto: 

35 � $7#766    
Eq. 36 

  Substituindo a Eq. 20 na Eq. 36, obtém-se a Eq. 37, que relaciona a condutividade 

real do material com as impedâncias. Com essa equação é possível plotar as 

condutividades em função das freqüências, uma vez que as impedâncias são função das 

freqüências utilizadas na medida. 

36 � '/� 7#0� 

'/���  
*'%-���  ##    
Eq. 37 

 Na Eq. 37: 

ZRe = Z′ = impedância real; 

ZIm = Z″ = impedância imaginária; 

100: fator de conversão de m para cm. 

 A Eq. 37 será utilizada para o cálculo das condutividades dos materiais que foram 

analisados por espectroscopia de impedância, especificamente, os géis apresentados neste 

capítulo. 



DQF – UFPE 

Dissertação de Mestrado  31 
 

1.3. Parte Experimental 

1.3.1. Reagentes 

Todos os reagentes, com pureza analítica, foram utilizados sem tratamento prévio, 

com exceção da anilina que foi destilada a vácuo previamente à sua utilização. As soluções 

aquosas foram preparadas com água destilada. 

1.3.2. Preparo do vidro e da solução de vidro de polifosfato de sódio 

 Uma determinada quantidade de dihidrogenofosfato de sódio foi levada à mufla e 

aquecida a uma taxa de 10°C por minuto, até 650°C, permanecendo aí por 60 minutos. Em 

seguida, o material fundido foi vertido em um recipiente de cobre, formando um bloco de 

vidro que foi colocado em um dessecador para resfriar. Depois de resfriado, o vidro foi 

pesado e colocado para dissolver em um béquer com cerca de 40 % da água necessária 

para a formação de uma solução com concentração 2,0 mol·L-1, em fósforo. Após a 

dissolução, o material dissolvido foi transferido a uma proveta e o volume foi completado 

para a obtenção da referida concentração. 

1.3.3. Síntese do gel de polifosfato de alumínio 

A síntese do gel de polifosfato de alumínio foi realizada com a adição de solução de 

nitrato de alumínio, 1,0 mol·L-1, sob agitação, a um béquer que continha uma solução de 

vidro de polifosfato de sódio (NaPP), 2,0 mol·L-1. Essa mistura permaneceu em agitação 

por 2 horas, seguida de centrifugação a 11.150 x g por 20 minutos. A fração sólida foi 

lavada com água destilada e em seguida armazenada, em recipiente com umidade relativa 

do ar controlada. A adição nitrato de ferro (III), 1,0 mol·L-1, quando ocorreu, foi feita 10 

minutos após a adição de Al(NO3)3 a solução de NaPP. Nos géis com polianilina, a anilina 

foi adicionada à solução de polifosfato de sódio, seguida de agitação, antes da adição dos 

demais reagentes. 

Na Tabela 1.3 estão relacionadas às quantidades de cada reagente utilizado, as 

razões molares entre os componentes e a identificação dada a cada uma das amostras 

sintetizadas, bem como o aspecto do gel 24 horas após a síntese. 
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Tabela 1.3. As amostras dos diferentes géis e suas respectivas identificções. 

Amostra Volume de solução (mL) Relações molares 
Aspecto do gel 

(NaPO3)n 

2,0 mol·L 

Al(NO3)3 

1,0 mol·L 

Fe(NO3)3 

1,0 mol·L 

Anilina 

 
P/Al P/Fe Fe/An 

GAP 1,5 1,0 - - 3 - - transparente 

GAF 1,5 1,0 0,8 - 3 3,75 - branco 

GAFPAni 1,5 1,0 0,8 0,05 3 3,75 1,22 verde 

GAF0 1,0 2,0 1,0 - 1 2 - branco 

GAFPAni0 1,0 2,0 1,0 0,05 1 2 1,83 verde escuro 

GAF1 1,2 0,6 0,8 - 4 3 - branco 

GAFPAni1 1,2 0,6 0,8 0,05 4 3 1,22 verde 

GAF2 1,2 0,6 0,2 - 4 12 - transparente (rosa) 

GAFPAni2 1,2 0,6 0,2 0,05 4 12 0,3 
transparente (não 
polimerizou) 

  

 Após a síntese, os géis foram armazenados em recipientes com umidade relativa do 

ar controlada, de cerca de 70 a 75% de umidade e a temperatura ambiente, cerca de 25ºC. 

Para isso foram utilizados sais solúveis em contato com soluções saturadas destes sais, 

mantidos em recipientes fechados, de acordo com o Handbook of Chemistry82. Os géis 

permaneceram no interior do recipiente por 72 horas.  

1.3.4. Montagem do sistema para caracterização elétroquímica 

 Após o período de 72 horas, foi aplicada uma quantidade do gel no lado condutor 

de uma placa de vidro FTO de 12 mm de largura e 25 mm de comprimento. O vidro com 

FTO foi previamente limpo em HNO3 concentrado, seguido de lavagem com água 

destilada e etanol. O vidro com a amostra foi então armazenado em caixa com umidade do 

ar de cerca de 70%. Depois de 48 horas, um anel de acrílico, de 0,4 mm de espessura e 9,8 

mm de diâmetro, foi colocado em torno do gel e outra placa de vidro foi colocada, 

formando um sanduíche, de acordo com a Figura 1.15. 
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Figura 1.15. Esquema da célula utilizada na caracterização elétrica. 

1.3.5. Técnicas de caracterização 

1.3.5.1. Difratometria de Raios-X 

Os difratogramas de raios-X foram obtidos em equipamento Difract ACT, série 

1000-Siemens, utilizando a linha de cobre Kα, com passo de 0,02 e varredura de 10º a 60º. 

A amostra para a análise foi obtida a partir do vidro, obtido pela fusão do NH2PO4, 

triturando o vidro em almofariz a um pó fino. 

1.5.5.2. Espectroscopia de 
31

P-RMN  

Uma solução do vidro de polifosfato de sódio 2,0 mol·L-1, em fósforo, foi preparada 

e submetida a RMN de 31P em um equipamento Varian UNITY Plus-300 operando na 

freqüência de 121,42 MHz. Os deslocamentos químicos são relativos ao H3PO4 85%. Uma 

alíquota dessa solução foi armazenada por 150 dias e submetida, depois deste período, a 

mesma análise. 

1.3.5.3. Espectroscopia na região do infra-vermelho com transformada de Fourrier 

Espectros de FT-IV do gel foram obtidos com equipamento Bomem, modelo MB-

100 FT-IR do gel, na faixa de 400 a 4.000 cm-1. As amostras foram analisadas pastilhando 

o gel previamente seco em dessecador sob vácuo e triturado com KBr. 

1.3.5.4. Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis 

Os espectros, na região de 300 a 900 nm, foram medidos em um espectrofotômetro 

modelo CHEM2000-UV-Vis da Ocean Optics Inc, utilizando cubetas de quartzo com 

caminho ótico de 1 cm. 
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1.3.5.5. Espectroscopia Raman 

 Os espectros Raman foram obtidos em um espectrofotômetro Renishaw, modelo 

Raman Microprobe System 3000, acoplado com microscópio ótico com resolução espacial 

de aproximadamente 1 µm. Foi utilizado laser vermelho He-Ne (632,8 nm) com potência 

de incidência de 2 mV, na região de 300 a 3.000 cm-1. Foram utilizadas amostras de gel de 

polifosfato de alumínio seco em dessecador sob vácuo, triturado em almofariz. 

1.3.5.6. Medidas de viscosidade 

As medidas de viscosidade foram efetuadas em um viscosímetro Shott, modelo CT-

52 acoplado a um controlador Shott, modelo AVS150, com tubo capilar Cannon-Fenske de 

1.01 mm de diâmetro. Para as medidas de viscosidade, a solução foi feita com vidro de 

polifosfato de sódio, obtido da fusão do NaH2PO4, com concentração 2,0 mol·L-1, em 

fósforo.  

 1.3.5.7. Análise termogravimétrica 

Os termogramas dos géis foram obtidos em um equipamento Shimadzu, modelo 50-

WS, desde a temperatura ambiente até 900 ºC, sob fluxo de Ar a uma taxa de 50 mL·min-1. 

As amostras foram preparadas a partir dos géis mantidos em ambientes com diferentes 

umidades. Os termogramas dos géis GAF e GAFPAni foram obtidos a partir de amostras 

mantidas em ambiente com umidade do ar saturada. 

1.3.5.8. Espectroscopia de impedância eletroquímica 

Medidas de espectroscopia de impedância foram feitas em aparelho Autolab, 

modelo PGSTAT30, na faixa de freqüência de 10 mHz a 100 kHz, com amplitude de 

potencial de 20 mV. Os dados foram adquiridos em analisador de resposta de freqüência 

(FRA) versão 4.9. A montagem do sistema para caracterização elétrica foi descrita no item 

1.3.4. As medidas foram feitas com um sistema de 2 eletrodos, com eletrodo de referência 

curto-circuitado ao contra-eletrodo. 
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1.4. Resultados e Discussões 

1.4.1. Caracterização do vidro de polifosfato e suas soluções 

A Figura 1.16 mostra o difratograma de raios-X do vidro de polifosfato de sódio, 

obtido da fusão do NaH2PO4, mostrando que se trata de um material amorfo. 
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Figura 1.16. Difratograma de Raio-X do vidro de polifosfato de sódio. 

 A Figura 1.17 apresenta o espectro de RMN de 31P, de uma solução de polifosfato 

2,0 mol·L-1, obtidos a partir do vidro. Os grupos Qi estão relacionados aos seus respectivos 

picos. 
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Figura 1.17. Espectro de RMN de 31P, solução aquosa, inicial, de polifosfato de sódio 2 mol·L-1. 
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Esse espectro é semelhante ao obtido por Dias83 com soluções aquosas de 

polifosfato de sódio 4,0 mol·L-1 e por Lima68, mas com deslocamentos químicos 

ligeiramente diferentes, devido ao efeito do pH da solução. A dependência dos 

deslocamentos químicos em função do pH do meio, aparece devido a possibilidade de 

protonação dos oxigênios.  Do espectro pode se inferir que existem poucos grupos fosfatos 

livres Q0 e que a intensidade relativa dos grupos Q2 é bem maior que a dos grupos fosfato 

de fim de cadeia, Q1. A partir do espectro da Figura 1.17 e com a utilização da Eq. 2, 

obteve-se o número médio de grupos fosfato por cadeia, que é de 112,0. De acordo com 

Van Wazer28, este método utilizado no preparo do vidro de polifosfato de sódio, em que a 

razão molar entre Na2O/P2O5 = 1, produz quase que exclusivamente cadeias lineares. Van 

Wazer e colaboradores84, atribuíram ao pico que aparece em – 22,8 ppm, como sendo 

referente a tetra-metafosfatos cíclicos, também compostos por grupos Q2. A intensidade 

relativa deste pico não foi levada em consideração para o cálculo do tamanho médio de 

cadeia. 

 Uma alíquota da mesma solução, da qual foi obtido o espectro apresentado na 

Figura 1.17, foi armazenada em um recipiente de vidro escuro, hermeticamente fechado e 

submetida novamente a 31P-RNM, 150 dias após a realização do espectro da solução 

inicial, a fim de se determinar se ocorreria a hidrólise ou não de grupos fosfatos, com o 

envelhecimento da solução. Os dois espectros são apresentados, na Figura 1.18. A 

integração das áreas dos picos referentes aos grupos Q0, Q1 e Q2, apresentadas na Tabela 

1.4, mostra que não ocorreram mudanças acentuadas, a não ser com referência à área do 

pico relativa ao grupo Q0. Este fato está em acordo com Strauss e colaboradores32, que 

sugeriram que grupos ramificados estão mais sujeitos a hidrólise do que cadeias lineares. 

Essa hipótese é reforçada pelo fato de que a diminuição do tamanho médio de cadeia é 

pequena, no entanto, há relativamente um maior aumento da área do pico Q0. Praticamente 

não há variação da intensidade do pico – 22,8 ppm, em ralação ao primeiro espectro. 
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Figura 1.18. Espectro de 31P-RMN: (─) inicial;(─) 150 dias. Os espectros foram deslocados 
horizontalmente. 

Tabela 1.4. Parâmetros obtidos dos espectros de 31P-RMN. 

Soluções 
Deslocamento químico (ppm) / integração da área do pico 

pH Tamanho médio 
Q0 Q1 Q2 Q2 (ciclico) 

Inicial 0,910 / 0,45 - 9,259 / 1,69 - 20,782 / 94,93 - 22,8 / 3,27 4,70 112 

150 dias 0,443 / 1,81 - 9,658 / 1,89 - 21,157 / 93,02 -23,13 / 2,93 4,65 98 

  

 Medidas de viscosidade específica e de pH foram realizadas em uma solução de 

polifosfato de sódio 2,0 mol·L-1, obtida a partir do vidro de polifosfato. A Figura 1.19 

apresenta um diagrama com tais medidas determinadas imediatamente após a dissolução 

do vidro e, sucessivamente, por um período de 90 dias. A diminuição da viscosidade, com 

o envelhecimento da solução, pode ser atribuída à degradação de algumas cadeias do 

polímero, que resulta em diminuição da massa molecular e conseqüentemente, da 

viscosidade, corroborando com os dados de RMN, em que se observa uma pequena 

diminuição do tamanho médio de cadeia. A diminuição do valor do pH acompanha a curva 

da viscosidade, pois dois grupos ácidos são criados a partir da hidrólise de cada ligação P-

O32. Essa hipótese é reforçada pelos espectros de 31P-RMN em que se observa o aumento 

da intensidade do pico referente aos grupos Q0. 
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Figura 1.19. Medidas de viscosidade intrínseca (─■─) e pH (─♦─) de uma solução de polifosfato. 

 De acordo com os dados obtidos, tanto de viscosidade quanto de 31P-RMN, as 

soluções de vidros do polifosfato de sódio, obtidas a partir da dissolução do vidro de 

polifosfato, são relativamente estáveis quanto a degradação das cadeias poliméricas, por 

um período de ao menos 150 dias. Durante este período também foram sintetizados 

diversos géis de polifosfato de alumínio e não foram observadas mudanças no 

comportamento da síntese. 

1.4.2. Géis de polifosfato de alumínio 

 Diversas relações molares P/Al foram utilizadas para a síntese dos géis de 

polifosfato de alumínio. A Figura 1.20 apresenta um diagrama de formação dos géis 

obtidos da mistura de soluções de polifosfato de sódio e soluções de nitrato de alumínio em 

diferentes concentrações referentes a P e Al a temperatura ambiente. As relações de 

concentração P/Al em que ocorre a formação do GAP vão desde 2,6 a 3,1 

aproximadamente. Essa faixa de relação P/Al é um pouco mais estreita que a descrita por 

Lima68, que se estende numa faixa desde 2 até 3. De acordo com Lima68 a gelificação só 

ocorre quando se está numa região próxima à neutralidade de cargas entre os íons Al3+ e 

PO3. Essa região de neutralidade de cargas ocorre quando a relação P/Al = 3, para cadeias 

infinitas e P/Al = 2,5, para cadeias da ordem de 10 átomos de fósforo.  
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Figura 1.20. Diagrama de fases para a formação de géis de polifosfato de alumínio (●= há formação do 
gel; ■= não há formação do gel). 

Os géis obtidos a partir de soluções do vidro de polifosfato necessitaram de um 

rigoroso controle de secagem, principalmente nas primeiras horas após a síntese. 

Guardados em ambiente com umidade elevada, estes géis tornavam-se fluidos em cerca de 

12 horas após sua síntese. Quando guardados em ambiente com umidade relativa menor 

que 50 %, eles secavam rapidamente e formavam trincas. A melhor condição de secagem 

foi obtida quando o gel, logo após a centrifugação, foi exposto a um ambiente com cerca 

de 30 % de umidade, por cerca de 4 horas e em seguida armazenando-o em recipiente com 

cerca de 65 %  a 70 % de umidade relativa. Dessa forma os géis tornam-se maleáveis a 

ponto de formarem filmes auto-suportados. 

A Figura 1.21 apresenta o espectro de FT-IR de uma amostra de gel de polifosfato 

de alumínio, sintetizado a partir do vidro de polifosfato de sódio, amostra GAP seca em 

dessecador, sob vácuo. O espectro desse gel apresenta as bandas características de géis 

obtidos a partir de hexametafosfato sódio18 comercial. 
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Figura 1.21. Espectro de FT-IV de uma amostra GAP, formada a partir do vidro de polifosfato de 
sódio. 

  As atribuições tentativas das bandas do espectro de IV são apresentadas na Tabela 

1.5, com as respectivas referências. 

 

Tabela 1.5. Atribuições tentativas das bandas de FT-IV da Figura 1.21. 

Número de onda (cm-1) Atribuição Referência 

~ 560 δs (PO4
3-) 21 

761 νs – P-O-P 21 

990 νs – PO3¯  21, 85 

~ 1160 ν –(PO2)
-  86 

1384 ν – NO3 
21 

1640 δ – H2O 21 

2400 νs – PO-H 21 

3500 – 3000 ν – H2O 21 

ν = estiramento, νs = estiramento simétrico, δ s = deformação angular simétrica, δ = deformação angular. 
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 O espectro Raman do GAP seco é apresentado na Figura 1.22 e as respectivas 

atribuições das bandas são apresentadas na Tabela 1.6. 
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Figura 1.22. Espectro de espalhamento Raman do GAP seco. 

 Pemberton e colabradores87 e Bertoluzza e colaboradores88 estudaram vidros de 

fosfatos e relacionaram as bandas que aparecem entre 1.160 e 1.180 cm-1 e em cerca de 

1.260 cm-1, às vibrações e estiramentos dos grupos fosfatos. Comparações entre diferentes 

composições desses vidros mostraram que a intensidade dessas bandas pode ser 

relacionada ao tamanho das cadeias de polifosfatos. Lima68 observou a diminuição da 

intensidade destas bandas, intensas em polifosfato de sódio e menos intensas em xerogel de 

polifofato de alumínio e vidro de polifosfato de alumínio. Essa diminuição foi relacionada 

com a degradação do tamanho das cadeias do polifosfato.  No espectro da Figura 1.22 

aparecem bandas relativamente intensas, principalmente a banda em 1.166 cm-1. Um 

estudo comparativo entre géis recém formados e géis envelhecidos, formados a partir do 

vidro de polifosfato, poderia esclarecer a ocorrência ou não de hidrólise das cadeias do 

polifosfato, com o envelhecimento do gel. 
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Tabela 1.6. Atribuições tentativas para as bandas do espectro de Raman da Figura 1.22. 

Número de onda (cm-1) Atribuição Referência 

220 – 410 
deformação das cadeias  P-O-

P 
89 

682 νs P-O-P 90 

820 νs -PO3
2- (Q1) 89 

916 Vibr Al-O-P 89, 87, 88 

1166 νs -P-O 87, 88 

1266 νs O-P=O 87, 88 

 

 A análise termogravimétrica de géis de polifosfato de alumínio envelhecidos em 

ambientes com diferentes umidades é mostrada na Figura 1.23. Três eventos podem ser 

observados e estão relacionados com a perda de água da estrutura do gel. O primeiro, entre 

a temperatura ambiente e cerca de 140 a 150ºC, o segundo a partir dessas temperaturas até 

cerca de 200ºC, com uma perda de massa intensa e, o último, de 200 até 650ºC, com uma 

pequena e lenta perda de massa, até a estabilização da curva. Géis mantidos em ambientes 

com umidade mais elevada mantêm mais água na sua estrutura, como pode ser observado 

nas curvas de TGA. 
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Figura 1.23. Termograma de GAPs armazenados em ambientes com diferentes umidades relativas: 
─23 a 28%; ─40 a 45 %; ─58 a 63%; ─70 a 75%; 
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 Na Figura 1.24 mostra as curvas termogravimétricas para as amostras GAF e 

GAFPAni. Esta análise foi feita com uma isoterma em 110ºC, a fim de que uma maior 

quantidade de água pudesse ser evaporada, permitindo que a degradação da polianilina 

pudesse ser melhor observada. A grande quantidade de umidade presente nestas duas 

amostras, dificultou a observação do evento de degradação da PAni. Mesmo assim, é 

possível observar, na amostra GAFPAni, um novo evento de perda de massa em torno de 

550 a 600ºC, que não ocorre na amostra GAF. Han e colaboradores91 observaram a 

degradação da polianilina em temperaturas entre 450 e 700ºC. Castro e colaboradores92 

observaram a degradação de PAni em géis de polifosfato de alumínio em temperaturas 

entre 500 a 550ºC. O resultado obtido mostra que uma pequena quantidade de PAni está 

presente no material, estimada em 0,9%, sob o peso úmido da amostra. Considerando o 

peso seco do material, a quantidade de PAni estimada é de 3,8%. 
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Figura 1.24. Termograma das amostras GAF (─) e GAFPAni (─).  

 A adição de ferro (III) à síntese dos géis foi feita devido à possibilidade deste íon 

atuar como oxidante da anilina e provocar sua polimerização. Após cerca de 20 minutos da 

adição de Fe(NO3)3 à solução em que já estavam previamente misturados o polifosfato de 

sódio, anilina e Al(NO3)3, foi possível observar a mudança de coloração da mistura, de 

leitosa para verde. Com o passar do tempo de agitação a solução torna-se verde escura, o 

que é um indício da formação de polianilina na forma de sal esmeraldina. 

 A Figura 1.25 mostra dois espectros de absorção feito a partir de uma amostra do 

gel GAPFPAni0. Para a obtenção desse espectro, uma porção deste gel foi dissolvida em 
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DMSO, de onde se obteve o espectro “a” da Figura 1.25. O espectro “b” da mesma figura 

foi obtido adicionado-se um pequeno volume de solução de NH4OH 1,0 mol·L-1 à solução 

que continha o gel previamente já dissolvido em DMSO. É possível observar a mudança da 

cor da solução, de verde para a cor azul, com a adição da base – fotografia da Figura 1.26. 

Isso é uma evidência de que a polianilina está presente no gel na forma de sal esmeraldina, 

que possui coloração verde. A polianilina na forma de base esmeraldina apresenta 

coloração azul. Na amostra GAFPAni2, não houve formação de polianilina, muito 

provavelmente devido a pouca quantidade de íons Fe3+. Além disso, na amostra 

GAFPAni2, a relação P/Al = 4, a quantidade de alumínio é pequena e provavelmente os 

íons Fe3+ façam parte da rede do gel e não estejam disponíveis para promoverem a 

polimerização da anilina. 

400 500 600 700 800 900

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

Comprimnto de onda (nm)

a

b

 

Figura 1.25. Espectro de UV-vis da amostra GAFPAni0. 

 Na Tabela 1.7 estão descritas as atribuições, com as respectivas referências, dos 

espectros da Figura 1.25. 

Tabela 1.7. Atribuições das bandas do espectro de UV-vis. 
Comprimento de onda (nm) Atribuição Referência 

430 transição pôlaron-π* 93 

830 transição π-pôlaron 93 

328 Absorção π-π* 94 

630 absorção dos anéis quinoidais 94 
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Figura 1.26. Base esmeraldina (azul), PAni desdopada; sal esmeraldina (verde) PAni dopada – amostra 
GAFPAni0. 

1.4.3. Caracterização eletroquímica 

A caracterização elétrica dos géis foi feita por espectroscopia de impedância 

eletroquímica. A partir dos dados obtidos, foram calculadas as condutividades pelo 

formalismo da permissividade dielétrica. 

Os diagramas de Nyquist, obtidos por EIE das amostras dos géis sem polianilina, 

estão mostrados na Figura 1.27. Os diagramas mostrando as condutividades, em função das 

freqüências são apresentados na Figura 1.28. O gel de polifosfato de alumínio, amostra 

GAP, foi a que apresentou os maiores valores de condutividade, tanto em baixa quanto em 

alta freqüência. Os géis com íons Fe3+ são opacos com coloração esbranquiçada, com 

exceção da amostra GAF2, enquanto que o gel sintetizado somente com alumínio é 

transparente. A transparência do gel está relacionada ao tamanho dos poros no interior do 

gel, poros de tamanho pequeno não espalham luz e o gel torna-se transparente. Na amostra 

GAP, portanto, é provável que o tamanho de poros menores permita maior conectividade 

das cadeias, o que resulta em maior condutividade. A amostra GAF2, que possui menor 

quantidade de íons Fe3+, apresentou um valor de condutividade, em alta freqüência, 

intermediário entre as amostras com maior teor de ferro e a amostra GAP. 

Quanto às demais amostras, seus valores de condutividade foram semelhantes, no 

entanto menores que para a amostra GAP. Lima e colaboradores65 observaram que para o 

caso dos íons Fe3+, os grupos fosfato são trocados rapidamente por H2O na esfera de 

coordenação desse cátion. De acordo com essa autora, a síntese de géis de polifosfato de 
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ferro ocorre com a formação de coacervatos de partículas hidratadas e heterogêneas. Essa 

maior heterogeneidade do gel provavelmente pode ser a causa dos menores valores de 

condutividade. E interessante observar que maiores quantidade de íons Fe3+ se traduzem 

em valores de condutividade menor em alta freqüência. Esse fato reforça a idéia de que a 

heterogeneidade do gel aumenta com maior teor de íons Fe3+. Em todos esses géis, não 

aparece patamar de condutividade em baixa freqüência, isso demonstra que há forte 

polarização de interface, ou seja, acúmulo de cargas nas interfaces em freqüências baixas. 
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Figura 1.27. Diagramas de Nyquist das amostras de géis sem polianilina: ■: GAP; ●: GAF; ▲: GAF0; 
♦: GAF1; ����: GAF2. 
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Figura 1.28. Diagramas das condutividades das amostras de géis sem polianilina: ■: GAP; ●: GAF; ▲: 
GAF0; ♦: GAF1; ����: GAF2. 
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 Na Figura 1.29 são mostrados os diagramas de Nyquist dos géis com polianilina e 

na Figura 1.30 estão os diagramas de condutividade, em função da freqüência, dos mesmos 

géis. A amostra GAFPAni0 foi a que apresentou os melhores valores de condutividade em 

baixa freqüência. Nessa amostra a razão molar P/Al = 1, a razão molar P/Fe = 2 e a razão 

molar Fe/anilina = 1,83. Como a quantidade de alumínio é grande, pode-se supor que os 

íons Fe3+ não participam da formação da rede do gel e podem ficar disponíveis para a 

polimerização da anilina, que ocorre de forma mais eficiente, levando a maiores valores de 

condutividade em baixa frequência. A menor quantidade de íons Fe3+ presente na amostra 

GAFPAni, em que a razão molar P/Fe = 3,75, pode ser responsável pelo aumento da 

condutividade em alta freqüência, em relação as outras duas amostras que contêm maiores 

quantidades de íons ferro (GAFPAni0 – P/Fe = 2 e GAFPAni – P/Fe = 3), de maneira 

similar ao que ocorre com as amostras sem polianilina. 

 O diagrama da condutividade da Figura 1.30, mostra um comportamento bem 

diferente, em baixa freqüência, quando comparado ao diagrama da Figura 1.28. Nos géis 

com polianilina aparece um patamar de condutividade em baixa freqüência, mostrando a 

influência desse polímero no gel. Essa condutividade em baixa freqüência pode ser 

atribuída à contribuição referente à condutividade eletrônica do polímero condutor. 
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Figura 1.29. Diagramas de Nyquist dos géis com polianilina: ■: GAFPAni; ●: GAFPAni0; 
▲GAFPAni1. 
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Figura 1.30. Diagramas das condutividades dos géis com polianilina: ■: GAFPAni; ●: GAFPAni0; 
▲GAFPAni1. 

 A Tabela 1.8 apresenta os parâmetros obtidos para as amostras, a partir do 

formalismo da permissividade (FP), de acordo com a Eq. 37. Nesta tabela são mostradas as 

condutividades em alta freqüência (entre 104 e 106 Hz), que é a freqüência em que o próton 

responde95,96. Esta condutividade, nessa freqüência, é a condutividade d.c. do material. As 

dimensões da célula são: área = 7,543 x 10-5 m2 e distância entre os coletores de corrente = 

4 x 10-4 m.  

Tabela 1.8. Condutividade do géis. 

Amostra FP (S·cm-1) 

GAP 4,8 x 10-2 

GAF 2,4 x 10-3 

GAFPAni 1,2 x 10-2 

GAF0 1,7 x 10-3 

GAFPAni0 4,3 x 10-3 

GAF1 2,4 x 10-3 

GAFPAni1 3,4 x 10-3 

GAF2 1,0 x 10-2 
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 As Figura 1.31 e Figura 1.32 apresentam resultados comparativos feitos com 

amostras de géis obtidos a partir de hexametafosfato de sódio (Vetec), 2,0 mol·L-1, e a 

partir da dissolução do vidro de polifosfato de sódio, 2,0 mol·L-1. O hexametafosfato de 

sódio (Vetec) possui uma cadeia com tamanho médio de 10,6 grupos fosfato17. As duas 

amostras destes géis foram preparadas da mesma forma, em uma razão P/Al=3 e 

armazenadas nas mesmas condições de umidade e temperatura. De acordo com o diagrama 

da condutividade, na Figura 1.32, o gel obtido a partir da solução do vidro de polifosfato 

de sódio apresenta condutividade maior que o gel a partir do hexametafosfato de sódio, em 

alta freqüência, que são de 1,1 x 10-3 e 4,8 x 10-2 S·cm-2, para o gel a partir do 

hexametafosfato e para o gel a partir do vidro, respectivamente. Estes valores podem ser 

entendidos lembrando que em altas freqüências (104 a 106 Hz) a condutividade iônica é 

referente ao próton. Esse fato também foi descrito por Mendes e colaboradores17. Em 

cadeias maiores, como é o caso do gel a partir do vidro, o transporte do próton é facilitado 

pelo aumento do tamanho das cadeias, quando se tem em mente um mecanismo de 

condutividade tal como o de Grotthuss97,17. 
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Figura 1.31. Diagrama de Nyquist de géis de polifosfato de alumínio: ■: a partir do vidro; ▲: a partir 
do hexametafosfato de sódio (Vetec). 
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Figura 1.32. Diagrama de condutividade de géis de polifosfato de alumínio: ■: a partir do vidro; ▲: a 
partir do hexametafosfato de sódio (Vetec). 

1.5. Conclusões 

 Diversas combinações de géis foram sintetizadas, tendo como base o gel de 

polifosfato de alumínio. Íons Fe3+ foram adicionados à síntese do gel, com a intenção de 

prover o gel de um caráter oxidante. Os resultados obtidos mostraram que a polimerização 

da anilina foi conduzida com sucesso na matriz do gel. Tanto a síntese do gel quanto a 

polimerização da anilina foram efetuadas em uma etapa única, bastante simples e 

relativamente rápida. Foi demonstrado também, que é necessária uma quantidade mínima 

de íons Fe3+ para que a polimerização ocorra. 

 Os géis foram caracterizados principalmente quanto às suas propriedades de 

condutividade. De acordo com essa caracterização, os géis de alumínio e ferro com 

polianilina apresentaram as melhores condutividades em alta freqüência, do que os géis 

sem a polianilina. A amostra que apresentou a melhor condutividade foi a GAFPAni, cujas 

relações P/Al = 3, P/Fe = 3,75 e Fe/An = 1,22. Além disso, a influência da polianilina pode 

ser observada em baixa freqüência, onde pode ser observado o aparecimento de um 

patamar de condutividade. 
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 A amostra de gel de polifosfato de alumínio tem maior condutividade, do que as 

amostras de géis aos quais foi adicionado ferro. A amostra GAP obtida a partir do vidro de 

polifosfato de sódio apresentou valores de condutividade maiores que uma amostra similar 

obtida a partir do hexametafosfato de sódio comercial, mostrando que o tamanho de cadeia 

do polifosfato tem influência acentuada na condutividade. 
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Capítulo 2  - MATERIAIS CARBONÁCEOS 
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2.1. Introdução 

Materiais carbonáceos têm um papel muito importante em sistemas eletroquímicos 

de armazenamento de energia. Diversas formas de carbono são utilizadas para distribuir e 

conduzir cargas efetivamente em eletrodos compósitos utilizados em supercapacitores, 

baterias e células a combustível. Nos últimos anos, diversas novas rotas de síntese desses 

materiais vêm sendo relatadas na literatura, na tentativa de melhorar o desempenho de 

sistemas de conversão e armazenamento de energia98,99. 

 Mesmo em tecnologias bem consolidadas novos materiais baseados em carbono 

encontram aplicações importantes, como por exemplo, um carbono espuma sintetizado por 

Chen e colaboradores99 para ser utilizado como coletor de corrente em baterias 

chumbo/ácido.  O grafite tem sido utilizado, conjuntamente com a polianilina, em baterias 

recarregáveis Zn/polianilina5. Wang e colaboradores prepararam aerogéis de carbono 

através da pirólise de um gel de resorcinol-formaldeído, para utilização em 

supercapacitores. Centeno e colaboradores100 sintetizaram e utilizaram em capacitores, 

carbono poroso a partir da pirólise de PVA com citrato de Mg. O uso de polímeros 

condutores, como a polianilina conjuntamente com grafite em células recarregáveis Zn/ar, 

demonstrou ser eficiente para evitar reações paralelas que oxidam o grafite a CO2
101.  Além 

destes exemplos recentes da literatura, o carbono é tradicionalmente utilizado para 

aumentar a condutividade eletrônica no catodo das pilhas Zn/MnO2, tanto das comuns 

quanto das alcalinas. A importância do carbono em dispositivos eletroquímicos também 

pode ser vista pelo grande número de patentes geradas no que diz respeito a novas rotas de 

síntese de carbonos e também quanto as suas aplicações finais102,103,104,105. 

2.2. Alótropos de carbono 

 Além dos alótropos mais comuns do carbono, como o diamante, grafite, fulereno e 

nanotubos, existem diversas formas de carbono amorfo. Este último tem despertado a 
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atenção de diversos pesquisadores devido as suas propriedades distintas e importantes 

possibilidades de aplicações106,107. Entre os materiais conhecidos como carbonos 

desordenados, podem ser citados: i) carbono vítreo107 (CVt); ii) carbono “template”22 (CTp); 

iii) carbono “espuma”23 (CEp); iv) carbono “esfera”23 (CEf). Estes materiais apresentam 

grande variedade de propriedades, que dependem principalmente da rota sintética utilizada 

e das condições utilizadas durante o processo de degradação térmica do precursor 

polimérico. 

2.2.1. Precursores poliméricos de carbono 

 Materiais a base de carbono podem ser preparados a partir da degradação térmica 

de diferentes precursores poliméricos, entre eles o poli(álcool furfurílico) (PFA)108 e o 

poli(ácool-vinílico) (PVA)109. O PFA é uma resina polimérica termofixa, produzida através 

da polimerização catiônica do álcool furfurílico (FA), possui uma excepcional resistência a 

ataques químicos, sendo insolúvel em todos os solventes orgânicos convencionais110. Nos 

últimos anos, diversos estudos envolvendo a carbonização de resinas de PFA vêm sendo 

desenvolvidos111 e vários dos trabalhos encontrados na literatura, relatam a utilização da 

resina do PFA como precursor para carbono vítreo. 

 A polimerização do FA a PFA acontece por ação de um catalisador ácido, que 

promove um processo complexo de policondensação, resultando em uma resina de cor 

escura com ligações duplas conjugadas112. Um esquema da formação deste polímero está 

apresentado na Figura 2.1. Além da formação de cadeias poliméricas, ocorrem várias 

reações paralelas com a formação de oligômeros, mostradas no esquema da Figura 2.2. 
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Figura 

Figura 2.2. Reações paralelas durante a polimerização do FA

 A carbonização do PFA em atmosfera inerte ocorre com a liberação de água, 

metano, CO2, CO, hidrogênio e a formação de carbono. Em temperaturas entre 200 a 
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Figura 2.1. Esquema de formação do PFA113. 
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500ºC ocorre a formação de carbono amorfo com uma estrutura altamente caótica, com 

alguns microdomínios aromáticos e com tamanho médio de poro relativamente grande. Em 

temperaturas mais elevadas ou em tratamento térmico mais prolongado, os microdomínios 

aromáticos tornam-se maiores acompanhados pela formação de uma estrutura um pouco 

mais ordenada a curto alcance. Em longo alcance, no entanto, a estrutura se mantém 

amorfa. Com a continuação do processo de carbonização os microdomínios continuam a 

crescer e se arranjar em uma estrutura mais ordenada. Com o empacotamento dos 

microdomínios aromáticos, ocorre a diminuição do tamanho médio dos poros. Estes 

processos foram descritos por

na Figura 2.3.                                        

Figura 2.3. Evolução da estrutura do carbono durant

2.3. Parte Experimental

 Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais carbonáceos

“template” (CTp); carbono vítreo (C

síntese dos carbonos foi elaborada no Grupo de Q

Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná (DQ

acordo com metodologia previamente desenvolvida

caracterizações do grafite e carbono vítreo comerciais.
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se maiores acompanhados pela formação de uma estrutura um pouco 

mais ordenada a curto alcance. Em longo alcance, no entanto, a estrutura se mantém 

continuação do processo de carbonização os microdomínios continuam a 

crescer e se arranjar em uma estrutura mais ordenada. Com o empacotamento dos 

microdomínios aromáticos, ocorre a diminuição do tamanho médio dos poros. Estes 

processos foram descritos por Foley e Mariwala114 e estão representados esquematicamente 

                                     

. Evolução da estrutura do carbono durante a pirólise do PFA.

Experimental 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais carbonáceos

); carbono vítreo (CVt); carbono espuma (CEp); carbono esfera (C

síntese dos carbonos foi elaborada no Grupo de Química de Materiais (GQM) do 

Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná (DQ-UFPR), Curitiba, de 

acordo com metodologia previamente desenvolvida. Além disso estão descritas as 

caracterizações do grafite e carbono vítreo comerciais. 
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ras mais elevadas ou em tratamento térmico mais prolongado, os microdomínios 

se maiores acompanhados pela formação de uma estrutura um pouco 
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 O álcool furfurílico foi destilado previamente à sua utilização. Os demais reagentes 

foram utilizados como adquiridos. 

2.3.1. Síntese dos carbonos 

2.3.1.1. Carbono “template”: 

 Peças de vidro poroso Vycor (Porous Vycor Glass – PVG), com 10 mm de 

espessura, foram cortadas em placas de 10 x10 mm, polidas em uma politriz e tratadas pela 

imersão em HCl 2,0 mol·L-1 por 30 minutos. Após, foram realizadas sucessivas lavagens 

com água destilada, imersão em acetona por 30 minutos e subseqüente tratamento térmico 

em mufla a 550 oC por 72 horas. Depois de resfriarem dentro da mufla, as placas de Vycor 

foram mergulhadas, por 30 minutos, em um béquer contendo álcool furfurílico (FA) 

previamente destilado. Em seguida as superfícies das placas foram lavadas com acetona 

para remover o excesso de FA superficial e colocadas em uma placa de vidro para permitir 

a evaporação da acetona. 

 Para a polimerização do FA a poli-furfuril álcool (PFA), as placas de Vycor foram 

colocadas em um balão vazio imerso em banho de glicerina, previamente aquecida a 70°C, 

permanecendo aí por 72 horas. Em seguida, as placas de PVG contendo PFA foram 

colocadas em um tubo de quartzo para serem pirolisadas em forno tubular, sob taxa de 

aquecimento de 10°C por minuto, até uma temperatura de 900°C e tempo de permanência 

de 180 minutos. Ao fim, o forno foi resfriado para retiradas das placas. Durante todo o 

processo de pirólise, desde o início do aquecimento até o resfriamento, foi mantido fluxo 

de argônio no interior do tubo de quartzo. 

Finalmente, as placas foram trituradas e colocadas em HF, onde permaneceram 

durante 6 dias para dissolução do PVG. O material resultante da dissolução foi 

centrifugado e lavado diversas vezes com água destilada para a remoção do HF e do Vycor 

dissolvido. O material centrifugado foi secado a 70°C por 24 horas e armazenado para 

posterior caracterização. 

2.3.1.2. Carbono vítreo: 

 Uma quantidade de FA destilado, cerca de 20,0 mL foi colocada em um béquer, 

que estava em um banho de glicerina previamente aquecida a 70°C. Ao FA foram 
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adicionados 150 mg de ácido oxálico sólido. Essa mistura permaneceu sob aquecimento 

durante 72 horas para completa polimerização do FA a PFA. Em seguida, o polímero foi 

levado à mufla para pirólise, onde foi submetido a aquecimento a uma taxa de 10°C por 

minuto, até 900°C, permanecendo por 180 minutos, sob fluxo constante de argônio. Após o 

resfriamento do forno, o material pirolisado foi triturado e armazenado. 

2.3.1.3. Carbono Espuma: 

 A um balão para refluxo com 30,0 mL de HCl 0,20 mol·L-1, previamente aquecido 

a 60°C, foi adicionada uma mistura de 5,0 mL de tetraisopropóxido de titânio (TTIP), 5,0 

mL de 2-propanol e FA a uma relação Ti:FA de 1:1,63, mistura esta que foi preparada em 

uma “glove box”, em atmosfera de argônio. A mistura do balão foi mantida sob refluxo a 

60°C, durante 8 horas. Em seguida o material foi levado ao rota-evaporador, a uma 

temperatura de 55°C para remoção do solvente. O material seco foi levado à estufa, a 

70°C, por 24 horas, para completa polimerização do FA. 

 Após ser triturado, o material resultante foi pirolisado em forno tubular, com taxa 

de aquecimento de 10°C por minuto, até 900°C, permanecendo por 120 minutos e depois 

resfriado dentro do forno, sob fluxo de argônio. À amostra pirolisada foi adicionado HF 

para dissolução do TiO2, permanecendo durante 7 dias. No final desse período a solução 

resultante foi centrifugada e lavada com água destilada diversas vezes, secada a 70°C por 

24 horas e armazenada. 

2.3.1.4. Carbono esfera: 

 A um balão para refluxo contendo 30,0 mL de HCl 0,20 mol·L-1, previamente 

aquecido a 60°C, foi adicionada uma mistura de 5,0 mL de TTIP e 5,0 mL de 2-propanol. 

Esta mistura foi mantida sob refluxo a 60°C por 8 horas. Em seguida levada ao rota-

evaporador a 55°C, para remoção do solvente, depois secada em estufa a 70°C durante 24 

horas e triturada. O pó resultante foi chamado do xerogel de dióxido de titânio (TiO2-X). 

 Dois gramas de TiO2-X foram dispersos, com ultra-som, em 76,0 mL de água 

milliQ. Essa dispersão foi colocado em um balão ao qual foi adicionado FA, a uma razão 

molar Ti:FA de 1:1,63. A mistura foi mantida sob agitação por uma hora, em seguida 

rotaevaporada e colocada na estufa por 24 horas a 70°C. O material resultante foi levado ao 
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forno para pirólise, com taxa de aquecimento de 10°C por minuto a até 900°C, com 

permanência de 180 minutos e depois resfriado, sob fluxo de argônio. 

 Ao material pirolisado foi adicionado HF, onde permaneceu por 7 dias, sendo 

depois centrifugado e lavado com água destilada por várias vezes, secado em estufa 

durante 24 horas a 70°C e guardado para posterior caracterização. 

2.3.2. Caracterização dos Materiais 

2.3.2.1. Difratometria de raios-X: 

 Os difratogramas de raios-X das amostras foram obtidos em um equipamento Shimadzu, 

modelo XRD-6000, do DQ da UFPR, com radiação CuKα (λ = 1,5418 Å), operando com voltagem 

de 40 kV e corrente de 40 mA. As amostras de carbono foram colocadas no porta-amostras do 

equipamento, na forma de pó tal como obtidas depois da síntese.  

2.3.2.2. Espectroscopia Raman: 

 Os espectros Raman foram obtidos em um espectrofotômetro Raman Renishaw, do 

DQ da UFPR, acoplado com microscópio ótico com resolução espacial de 

aproximadamente 1 µm. Foi utilizado um laser He-Ne (632,8 nm) com potência de 

incidência de 2 mV. Foram utilizadas amostras em pó (carbono e gel seco de polifosfato de 

alumínio) na região de 300 a 3.000 cm-1. As amostras de carbono foram colocadas no porta-

amostras do equipamento, na forma de pó tal como obtidas depois da síntese. 

2.3.2.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão: 

 As imagens de microscopia eletrônica de transmissão em modo baixa resolução foram 

realizadas com o equipamento JOEL, modelo JEM 1200, com potência do feixe de 120 keV, do 

Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFPR. As amostras foram preparadas adicionando-se, 

com auxílio de uma micropipeta, uma gota da dispersão das amostras de carbono em álcool etílico 

sobre grades de cobre recobertas com filme fino de carbono. 

2.3.2.4. Medidas de área superficial: 

 As análises de área superficial foram realizadas em equipamento para medida de 

área BET, por adsorção de N2 em temperatura de 77 K, da Micromeritics, modelo ASAP – 
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2010, do ITEP (Instituto de Tecnologia de Pernambuco). As amostras foram colocadas no 

porta-amostras tal como foram sintetizadas. 

2.4. Resultados e Discussões 

 Na Figura 2.4 são apresentados os difratogramas de raio-X das diversas amostras de 

carbono sintetizadas, do grafite e do carbono vítreo comercial. O carbono grafite apresenta 

o pico relativo à distância interplanar d002 muito intenso. O ângulo 2θ, referente a este pico, 

é utilizado para o cálculo da referida distância. Valores maiores que o observado para o 

grafite (3,354 Ǻ), refletem um aumento na desordem do material115,116,117.Os difratogramas 

dos carbonos sintetizados apresentam dois picos bastante largos, típicos de carbonos 

amorfos, referentes aos planos (002) e (101). O difratograma do carbono vítreo comercial 

apresenta características intermediárias entre o grafite e os demais carbonos. Os parâmetros 

obtidos a partir dos difratogramas de raios-X estão apresentados na Tabela 2.1. Para o 

cálculo da distância interplanar, foi utilizada a Lei de Bragg, Eq. 38. Para o cálculo do 

tamanho do cristalito ao longo do eixo c, Lc, foi utilizada a equação de Scherrer, Eq. 39. 

Apesar de se tratar de carbono amorfo, o parâmetro Lc é comumente utilizado para 

determinar o grau de grafitização de um material carbonáceo. 

�J � �����K 

Eq. 38 

L� �
MJ

N���K
    

Eq. 39 

Onde: 

d = distância interplanar (d002); 

β = largura do pico d002, a meia altura; 

λ = comprimento de onda da radiação do cobre: 1,5418 Å; 
k � 0,9 (utilizado para cristalitos esféricos)116. 
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Figura 2.4. DR-X das amostras de diferentes amostras de carbono. 

Tabela 2.1. Dados obtidos dos difratogramas da Figura 2.4. 
Amostra d002 (Å) 2θ (º) pico 

(002) 
Lar. A meia 
altura (rad) Lc (Å) 

Cgrafite 3,37 26,36 0,003 574,5 

Cvítreo com. 3,38 26,31 0,004 355,5 

Ctemplate 3,80 23,40 0,123 11,7 

Cvítreo 3,94 22,50 0,141 9,9 

Cespuma 3,85 23,04 0,113 12,6 

Cesfera 3,85 23,07 0,111 12,7 

  

 A Figura 2.5 mostra os espectros Raman dos carbonos sintetizados, do grafite e do 

carbono vítreo comercial. Nos espectros dos carbonos sintetizados e no do carbono vítreo 

comercial aparecem as bandas D (próximo a 1320 cm-1) e G (em 1566 cm-1 e próximo a 

1590 cm-1). A banda D é atribuída aos efeitos de tamanho de partícula e ao aumento da 

desordem do carbono presente na amostra118. A banda G, característica do carbono grafite, 

é referente ao modo vibracional E2g1
118, e foi observada em 1575 cm-1 em monocristal de 

grafite118. Tuinstra e Koenig118 reportaram que essa banda é a única que aparece em 

espectro de Raman de um monocristal de grafite. Alargamentos das bandas D e G são 

relacionados aos efeitos de tamanho de grão, da distribuição de tamanhos e do ambiente 

químico ao que o material está submetido119.   
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Figura 2.5. Espectro Raman das diferentes amostras de carbono. 

 Através da deconvolução dos espectros Raman é possível determinar alguns 

parâmetros que caracterizam os diferentes carbonos. Estes dados estão apresentados na 

Tabela 2.2. A intensidade relativa das bandas D e G (ID e IG), obtida pela deconvolução dos 

espectros, varia de acordo com a ordem estrutural do carbono e é comumente utilizada na 

caracterização de materiais carbonáceos118,120. Muitos autores têm empregado esse 

parâmetro para estimar o tamanho do cristalito ao longo do eixo a, La. A relação entre ID/IG 

e La é dada pela Eq. 40117. Essa relação empírica foi introduzida por Tunistra e Koening e 

tem sido utilizada para caracterizar materiais carbonáceos. Todavia, é uma relação 

discutível, pois se trata de um material amorfo. 

L� � ��
%</%Q�8     
Eq. 40 

Tabela 2.2. Dados de DRX e Raman das amostras de carbono. 
Amostra 

La (Å) Pos. Banda 
D (cm-1) 

Pos. banda 
G (cm-1) ID/IG Lar. Banda 

D (cm-1) 
Lar. Banda 

G (cm-1) 

Cgrafite 1.100,0 1328 1581 0,04 65 14 

Cvítreo com. 220,0 1322 1566 0,20 35 45 

Ctemplate 

Cvítreo 

15,2 

13,9 

1323 

1323 

1593 

1591 

2,89 

3,17 

177 

195 

70 

77 

Cespuma 13,4 1322 1596 3,29 187 70 

Cesfera 12,9 1321 1588 3,42 200 74 
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 A Figura 2.6 apresenta imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) de 

amostras de carbono esfera e do carbono espuma. As duas rotas de síntese, embora 

semelhante, proporcionam materiais com morfologias distintas. O carbono esfera apresenta 

um formato regular organizado de microesferas ocas, com vários poros nas paredes da 

esfera. Os poros são resultantes da dissolução das partículas de TiO2
23.  O carbono espuma, 

por sua vez, apresenta uma dispersão homogênea de poros em uma massa de carbono, 

sendo uma estrutura de carbono altamente porosa. 

 

 

Figura 2.6. Imagens de TEM da amostra de carbono esfera23 (a e b) e de carbono espuma23 (c e d). 

 A Figura 2.7 mostra as imagens de TEM dos carbonos vítreo e template. As 

diferenças estruturais destes dois carbonos são bastante evidentes. A pirólise do PFA 

conduzida no interior dos poros do Vycor leva à formação de um carbono com estrutura 
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porosa. O carbono vítreo se apresenta na forma de um material aparentemente mais denso 

que o carbono template. 

  

 

Figura 2.7. Imagens de TEM da amostra de carbono vítreo (a e b) e carbono template (c e d).  

 A Figura 2.8 mostra as isotermas de adsorção de N2 das amostras sintetizadas. Nos 

diagramas desta figura, as curvas sólidas representam o processo de adsorção, as 

tracejadas, o processo de dessorção. 
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Figura 2.8. Isotermas de adsorção de N2 dos carbonos. 

 De acordo com a classificação da IUPAC121, a isoterma de adsorção do carbono 

vítreo é a do tipo I, ocorre quando o material é microporoso (tamanho de poro < 2 nm). As 

dos outros três carbonos são isotermas do tipo IV, que ocorre em materiais mesoporosos 

(tamanho de poro entre 2 a 50 nm). Todas as isotermas de adsorção apresentam histerese 

na curva de dessorção, essa histerese é menor para o carbono vítreo, as curvas de histerese 

dos outros três carbonos, que ocorrem em pressões relativas mais altas, é típica de 

materiais mesoporosos122,123. A isoterma de absorção do grafite não está apresentada, mas é 

uma isoterma do tipo IV, muito semelhante à do carbono template. 

 A Tabela 2.3 apresenta as áreas superficiais e os parâmetros referentes aos poros 

das amostras dos carbonos. 
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Tabela 2.3. Área superficial e parâmetros de porosidade das amostras de carbono. 

Amostra 
Área 

superficial 
(m2·g-1) 

Área do 
poro 

(m2·g-1) 

Área superficial 
externa (m2·g-1) 

Volume total 
(cm3·g-1) 

Volume do 
poro (cm3·g-1) 

Diâmetro médio do 
poro (nm) 

CVt 598,0 544,0 54,0 0,28 0,25 1,9 

CTp 936,0 97,0 838,0 2,26 0,04 9,6 

CEp 484,0 256,0 228,0 0,54 0,12 4,5 

CEf 730,0 288,0 442,0 1,05 0,13 5,8 

Grafite 6,4 1,4 5,0 0,005 0,001 5,1 

  

 A partir dos dados da Tabela 2.3 e, considerando as imagens de MET algumas 

considerações podem ser feitas a respeito das áreas superficiais e porosidade dos diferentes 

carbonos. 

 O carbono vítreo apresentou a maior parte da sua área superficial referente à área 

dos poros, trata-se, portanto, de um material poroso. Nas imagens de microscopia essa 

porosidade não é evidente. Os poros são de tamanho pequeno e seria necessário maior 

aumento para serem vistos. 

 O carbono template apresentou maior área superficial. Isso é razoável considerando 

que esse carbono foi sintetizado no interior dos poros do Vycor que possui cavidades de 

dimensões nanométricas, resultando também em área superficial externa elevada. 

 Os carbonos esfera e espuma, que foram obtidos por rotas sintéticas semelhantes, 

apresentaram áreas superficiais bastante distintas. O carbono esfera possui maior área 

superficial e um tamanho de poro menor quando comparado ao carbono espuma. As 

diferenças no valor da área superficial podem ser bem compreendidas quando se leva em 

conta que as esferas são ocas e possivelmente a superfície interna também seja acessível à 

adsorção de N2. Almeida e colaboradores23 estimaram o tamanho das partículas de TiO2, 

utilizadas na síntese, em torno de 3,4 a 4,2 nm. Este tamanho de partícula é bem próximo 

ao tamanho do poro em ambos os carbonos, o que demonstra que as nanopartículas de 

TiO2 servem efetivamente como template para a síntese do carbono. 
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2.5. Conclusões 

 As amostras dos carbonos foram sintetizadas e caracterizadas por diferentes 

técnicas. As 4 rotas sintéticas utilizadas resultaram em materiais que possuem 

características particulares, tanto em termos de morfologia e estrutura, como em termos de 

porosidade e área superficial. Mesmo as rotas dos carbonos espuma e esfera, que são 

semelhantes, conduzem a materiais com características particulares, mostrando que 

pequenas modificações podem resultar em materiais distintos. Os materiais finais são, 

portanto, muito dependentes da rota sintética adotada. 

 As imagens obtidas por microscopia eletrônica e as medidas de área superficial das 

amostras sintetizadas demonstraram que os materiais carbonáceos são nanoestruturados e 

apresentam valores de área superficial, relativamente elevados. 
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Capítulo 3 – OS DISPOSITIVOS 
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3.1. Introdução 

Os géis de polifosfato de alumínio e ferro (III) e a polianilina, descritos no capítulo 

1, foram sintetizados e, durante suas sínteses, foram adicionados os diferentes carbonos, 

descritos no capítulo 2, a fim de se obterem materiais para serem utilizados como eletrodos 

em dispositivos eletroquímicos. Alguns destes mateiais, secos em dessecador sob vácuo, 

triturados e pastilhados, foram utilizados como catodos em baterias, tendo zinco como 

anodo. Outros, mantidos em ambiente com umidade controlada entre 70 a 75 %, foram 

utilizados como eletrodos em capacitores simétricos, na forma de filmes pastosos 

depositados na superfície condutora de vidro com filme FTO. 

Depois de construídos, os dispositivos foram caracterizados de acordo com técnicas 

adequadas. As baterias foram descritas em função de seus potenciais de circuito aberto, 

densidade de energia e capacidade. Os capacitores foram caracterizados por suas 

propriedades capacitância e de armazenamento de energia e potência específicas. Ambos 

os dispositivos tiveram suas propriedades comparadas com dispositivos similares descritos 

na literatura. 

3.2. Fundamentação teórica 

 Atualmente a produção de energia baseia-se no consumo de combustíveis fósseis e 

essa matriz energética já dura mais de um século. Um dos grandes problemas causados por 

essas fontes de energia foi, e continua sendo, a geração de CO2, tido como um dos 

principais responsáveis pelo efeito estufa danoso ao meio ambiente. Este, entre outros 

problemas, fez com que governos de diversos países fomentassem a pesquisa a respeito de 

fontes alternativas de energia. A transição do sistema energético atualmente em uso, a 

outros, ambientalmente mais sustentáveis, não será uma tarefa simples e certamente muitos 

desenvolvimentos tecnológicos se farão necessários124. Assegurar acesso a fontes de 
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energia amplas, acessíveis, limpas e sustentáveis é, sem dúvida, um dos grandes desafios 

enfrentados pelo mundo moderno. 

 Um relatório recente de uma organização não governamental americana125, sugere 

que o governo dos USA faça investimentos em sistemas de pequena escala de geração de 

energia localizada, tais como eólica e fotovoltaica e, armazenamento, tais como capacitores 

e baterias recarregáveis, a serem utilizados em residências, escritórios e fábricas, bem 

como em sistemas híbridos para veículos automotivos. Isso demonstra que a produção ou 

armazenamento de energia em sistemas eletroquímicos pode ser uma alternativa, entre 

diversas outras, que vem recebendo grande destaque ultimamente. Células a combustíveis, 

dependendo da forma de obtenção do hidrogênio, baterias e capacitores são, sem dúvida, 

três sistemas de produção e armazenamento de energia, ambientalmente muito mais 

sustentáveis que a queima de combustíveis fósseis. Até mesmo o sistema elétrico 

brasileiro, baseado na construção de hidroelétricas, sofre constantes questionamentos 

devido aos problemas ambientais e sociais que traz consigo126. 

 Muito embora os mecanismos de conversão e armazenamento sejam diferentes, os 

três sistemas, células a combustíveis, baterias e capacitores, têm várias similaridades 

eletroquímicas. No que concerne aos dois últimos, são complementares. Em conjunto, 

baterias e capacitores são amplamente utilizados em aparelhos portáteis, pois combinam a 

rapidez do carregamento e a grande capacidade de armazenar carga dos capacitores, para 

quando é necessária uma demanda maior de energia, com a descarga controlada por 

períodos relativamente longos das baterias16. 

 Entre as semelhanças que podem ser destacadas estão: os processos de produção 

(ou armazenamento) acontecem nas interfaces entre eletrodo/eletrólito e os transportes de 

elétrons e de íons devem ser separados. Nas baterias, a energia química é convertida em 

emergia elétrica através de reações de oxi-redução, que ocorrem no anodo e no catodo. Em 

capacitores, a orientação dos íons na interface eletrólito/eletrodo, cria a chamada “dupla 

camada elétrica”. A formação/liberação da dupla camada elétrica resulta em um 

movimento paralelo dos elétrons nos condutores externos16. 

 Como dispositivos armazenadores de energia, capacitores podem também ser 

comparados com baterias recarregáveis, ou secundárias. Como já mencionado acima, o 

armazenamento de energia, em capacitores, está baseado na formação e liberação da dupla 

camada elétrica. Nas baterias secundárias, o processo de carregamento baseia-se na 
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inversão do fluxo de elétrons no circuito e reversibilidade das reações eletroquímicas no 

interior da bateria. No entanto, enquanto que capacitores eletroquímicos são dispositivos 

projetados para serem carregados e descarregados em segundos, 60 a 120 segundos são 

tempos típicos, as baterias recarregáveis, com elevada potência, levam entre 10 a 15 

minutos para serem carregadas13. Capacitores eletroquímicos, baseados em carbono, 

podem operar sem danos por até 500 mil ciclos de carga e descarga completa. As baterias 

secundárias, como qualquer outro tipo de bateria, têm um potencial de circuito aberto bem 

definido e possuem um valor de potencial de descarga mínimo, abaixo do qual a bateria 

sofre danos que prejudicam seu bom funcionamento. Justamente devido às reações 

químicas, as baterias recarregáveis possuem um ciclo de vida bem menor que os 

capacitores eletroquímicos. Entre os problemas comuns que afetam o ciclo de vida de uma 

bateria, podem ser citados a degradação e o isolamento do material ativo, com conseqüente 

aumento da resistência interna e diminuição da capacidade de fornecer energia127. 

3.2.1. Baterias 

 Fatores como capacidade, potência, custo e segurança fizeram com que o mercado 

anual de baterias alcalinas chegasse a cerca de 6 x 1010 unidades. Até hoje, este sistema é 

dominante no mercado de baterias para aparelhos portáteis127. Baseado em Zn como anodo, 

MnO2 como catodo e KOH aquoso como eletrólito128, a descarga de uma pilha alcalina 

primária ocorre, genericamente, pela oxidação do Zn e a redução do Mn, gerando um 

potencial entre 1,5 a 1,6 V. As reações, no entanto, são bem complexas e podem ser 

divididas de acordo com o regime de descarga da pilha, apresentadas na Figura 3.1. Estas 

reações, aliadas ainda a uma série de reações indesejadas que podem ocorrer no anodo, 

com formação de gás e corrosão do zinco, demonstram alguns dos intricados detalhes e a 

complexidade, existentes em sistemas de produção de energia a partir de reações de oxi-

redução127. 

 

Figura 3.1. Reações em uma pilha alcalina. 
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 Entre as baterias secundárias, ou recarregáveis, as de chumbo/ácido são as mais 

antigas e amplamente utilizadas no setor automotivo. Nos últimos anos, diversos novos 

tipos de baterias secundárias têm surgido, principalmente devido à necessidade de sistemas 

de alta eficiência para aplicação em dispositivos eletrônicos portáteis. Como exemplos, 

podem ser citados as baterias de níquel/cádmio, níquel/hidreto metálico e íons de lítio127. O 

aparecimento de equipamentos eletrônicos de tamanho reduzido e multifuncionais, os 

quais requerem elevada energia e potência específicas, provocou uma demanda por 

baterias leves e que possam suprir com segurança tais equipamentos3. 

 Neste sentido, polímeros condutores são materiais interessantes para essa aplicação, 

principalmente devido a sua baixa densidade, boa estabilidade química, boas propriedades 

de ciclabilidade e reversibilidade, alta densidade de energia, elevada voltagem e 

possibilidade de multiplicidade de formatos129. 

 Particularmente, sobre a polianilina, Karami e colaboradores4 sintetizaram 

quimicamente esse polímero condutor e, em conjunto com grafite e “acetileno Black”, o 

utilizaram como catodo em baterias recarregáveis de Zn/PAni. Nesse sistema, Zn(ClO4)2 e 

NH4ClO4 aquosos, a 2,0 e 1,0 mol·L-1, respectivamente, foram utilizados como eletrólito. 

Este sistema mostrou ser interessante tanto do ponto de vista de ciclabilidade quanto de 

capacidade. Ghanbari e colaboradores5 sintetizaram um compósito de PAni/grafite para ser 

utilizado em baterias recarregáveis de Zn/PAni, utilizando ZnCl2 e  NH4Cl, 1,0 e 0,5 

mol·L-1 aquosos como eletrólito. De acordo com esses autores, as reações envolvidas na 

carga/descarga são as mostradas na Figura 3.2. Os processos de oxidação/redução 

envolvido no catodo estão acompanhados pela inserção e eliminação do cloreto, o qual 

atua como dopante.  

 

Figura 3.2. Esquema das reações no anodo e catodo de uma bateria Zn/PANI5. 
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 Sivaraman e colaboradores129 montaram baterias de polianilina/zinco, utilizando 

como eletrólito um gel polimérico. As baterias apresentaram potenciais entre 1,2 a 1,5 V. 

Neste trabalho, os autores utilizaram uma rota de síntese e purificação da PAni 

relativamente complexa. Embora os valores de capacidade e energia específica 

apresentados pelas células tenham sido razoáveis, suas capacidades diminuíram com o 

aumento do número de ciclos de carga e descarga. 

 Li e colaboradores130 depositaram eletroquimicamente PAni em uma lâmina de 

platina, a qual foi usada como catodo em uma bateria, tendo uma lâmina de Zn como 

anodo. Como eletrólito, foram utilizados ZnCl2 e NH4Cl, 2,0 e 3,0 mol·L-1, 

respectivamente. Esses autores obtiveram baterias com potencial de circuito aberto de 

cerca de 1,25 V e com boas características de ciclabilidade após 150 ciclos de 

carga/descarga. 

3.2.1.1. Parâmetros para avaliação do desempenho: 

 A principal técnica para avaliação do desempenho de uma bateria é a descarga a 

corrente constante. Uma curva típica de descarga é apresentada na Figura 3.3. Para baterias 

recarregáveis, a técnica de caracterização é semelhante, mas inclui ciclos de carga. Com a 

ciclagem de carga e descarga é possível também observar se uma determinada bateria 

mantém suas propriedades ou se ocorre degradação de alguns de seus componentes e 

conseqüente diminuição da capacidade. 

 

Figura 3.3. Curva de descarga típica de uma bateria. 

 Na Figura 3.3 podem ser observados os processos relacionados à cinética de uma 

célula. A polarização de ativação aparece devido ao impedimento cinético das reações de 
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transferência de carga que ocorrem na interface eletrodo/eletrólito. Esse tipo de cinética 

pode ser melhor entendido, quando se leva em conta a teoria do estado de transição. De 

acordo com esse tratamento, a reação segue por um caminho que envolve um complexo 

ativado, em que a dissociação do complexo ativado é o passo limitante da reação. 

 A polarização ôhmica aparece devido a resistência do eletrólito, aos materiais de 

que os eletrodos são construídos, aos coletores de corrente, terminais e contatos entre as 

partículas do material ativo. Com a continuação das reações redox, a disponibilidade das 

espécies ativas nas interfaces eletrodo/eletrólito muda e aparece a polarização de 

concentração, que ocorre devido a limitação da capacidade de transporte de massa. 

Exemplo desse tipo de polarização é a difusão limitada, de uma espécie ativa, para a 

superfície do eletrodo, a fim de substituir o material que reagiu e sustentar a continuidade 

da reação. 

 A curva de descarga é utilizada para determinação da capacidade da célula, entre 

outros parâmetros que caracterizam uma bateria131, como por exemplo: 

a) Capacidade nominal (mA·h): 

É a quantidade de corrente que pode ser fornecida em um dado intervalo de tempo. 

Por exemplo, se uma bateria consegue fornecer uma descarga de 0,5 A por 30 minutos, a 

capacidade nominal será de 250 mA h. Quanto maior a capacidade nominal, maior será o 

valor de corrente que uma bateria pode fornecer em um dado intervalo de tempo. 

b) Capacidade específica (mA·h·kg-1): 

 É a capacidade nominal do eletrodo dividida pela massa do material ativo.  

c) Potência específica (W·kg-1): 

 Pode ser obtida multiplicando-se a corrente de descarga da bateria (A) pela sua 

diferença de potencial médio (V), durante a descarga, dividindo-se pela massa do material 

ativo (kg). 

d) Energia específica (Wh·kg-1): 

 É obtida multiplicando-se a capacidade específica pela voltagem média durante a 

descarga  

 Além destes parâmetros obtidos da curva de carga/descarga, outros parâmetros 

podem se facilmente obtidos:  
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e) Densidade de corrente (A·cm-1): 

 É a corrente de curto circuito dividida pela área do eletrodo. 

f) Potencial de circuito aberto (V): 

 Pode ser obtido medindo-se o potencial da célula sem corrente. O potencial de 

circuito aberto, OCV é o acrônimo comumente utilizado. É o potencial da célula no início 

da medida de descarga a corrente constante, como pode ser observado na Figura 3.3. 

3.2.2. Capacitores e supercapacitores 

 Nos últimos anos, os materiais utilizados para confecção de capacitores têm 

acompanhado a tendência do aumento da demanda por novos tipos de acumuladores de 

energia elétrica com elevada potência específica e de longa durabilidade. Além da 

capacitância devida puramente a atração eletrostática entre íons e cargas da superfície, os 

novos tipos de acumuladores fazem uso da pseudocapacitância, que aparece devido às 

reações faradaicas, ou seja, aos processos de transferência de carga que ocorrem no interior 

dos eletrodos. Estes novos capacitores foram denominados de supercapacitores. Aplicações 

destes dispositivos são diversas, tais como em proteção de memória em circuitos 

eletrônicos, em equipamentos eletrônicos portáteis e nos chamados veículos híbridos16. 

 O termo “dupla camada elétrica” é utilizado para designar uma interface 

eletrificada que aparece, por exemplo, quando um metal é inserido no interior de uma 

solução com um eletrólito. Essa interface eletrificada é constituída de uma camada de 

cargas no metal (ou eletrodo) e outra, de mesma densidade de carga, mas de sinal 

contrário, na solução do eletrólito132. Um esquema da formação da dupla camada elétrica 

pode ser observado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Representação de uma interface eletrificada. 
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 O primeiro modelo matemático para explicar a dupla camada elétrica foi proposto 

por Helmholtz-Perrin, também conhecido como modelo das placas paralelas. De acordo 

com esse modelo, os íons da solução se alinham no plano externo de Helmholtz (OHP) de 

maneira similar a separação de cargas que ocorre num capacitor de placas paralelas. Na 

dupla camada elétrica existe um potencial, que vai além do OHP e aparece assim, uma 

região onde a separação de cargas não é bem definida, chamada de camada difusa. Esse 

modelo da dupla camada elétrica é mostrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Modelo da dupla camada elétrica. 

 Uma vez que as cargas se acumulam nas interfaces do eletrodo/eletrólito, os valores 

de capacitância serão grandemente influenciados pela área superficial do eletrodo. Dessa 

forma, eletrodos porosos, como por exemplo, carbonos porosos, tendem a ter valores 

elevados de capacitância. 

 Diversos tipos de materiais podem exibir comportamento pseudocapacitivo, tais 

como óxidos de metais de transição que apresentam diversos estados de oxidação, como 

RuO2 e polímeros condutores, como polianilina, politiofeno e polipirrol. Polímeros 

condutores podem ser dopados e desdopados, de maneira reversível. A Figura 3.6 mostra 

esquematicamente o processo de dopagem da polianilina. As reações de dopagem 

acontecem no sentido da seta, as de desdopagem, ocorrem no sentido inverso. 
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Figura 3.6. Representação da dopagem da polianilina. 

  A caracterização de um capacitor é feita, basicamente, por três técnicas: i) 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE); ii) ciclagem de carga/descarga (CD); 

iii) voltametria cíclica (VC). As três técnicas serão descritas a seguir. 

3.2.2.1. Espectroscopia de impedância eletroquímica: 

 A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma técnica importante para a 

determinação de capacitância, mostrando como a capacitância varia em função da 

freqüência. Teoricamente, um espectro de impedância de um capacitor em que a 

capacitância é devida à dupla camada elétrica, tem a forma mostrada na Figura 3.7. Na 

prática, o diagrama não inicia no zero do eixo Z’, devido às resistências provenientes dos 

contatos externos da célula. 

 

Figura 3.7. Diagrama de impedância para um eletrodo poroso. 
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 No diagrama da Figura 3.7 pode ser visto também, a freqüência de inflexão, a qual 

limita dois comportamentos distintos de um supercapacitor. Abaixo da freqüência de 

inflexão, a resistência muda apenas ligeiramente com a freqüência e o comportamento 

capacitivo tende a se aproximar de um capacitor puro. Acima dessa freqüência, a parte real 

da impedância é dependente da freqüência. O aspecto de um espectro de impedância é 

fortemente influenciado pela espessura do eletrodo14, principalmente devido a difusão do 

eletrólito, que é mais facilitada em eletrodos de menor espessura. Cada material de 

eletrodo, no entanto, tem uma espessura ótima, na qual o valor de capacitância é o mais 

elevado. 

 Para o cálculo da capacitância, a partir do espectro de impedância, utiliza-se a Eq. 

4177. 

0 �  
�D�
*'55�    

Eq. 41 

Em que o valor de Z imaginário, -Z”, é referente ao valor da freqüência, f. 

3.2.2.2. Ciclagem de carga/descarga: 

 Esta técnica é importante para a determinação da estabilidade do material do 

eletrodo, é também chamada de ciclagem galvanostática. Ciclos contínuos, cujas curvas 

têm o mesmo formato, indicam que nenhum dos constituintes do eletrodo sofre 

degradação. Uma curva ideal, de carga e descarga de um capacitor, é mostrada na Figura 

3.8. O formato triangular é típico de capacitores com boas propriedades capacitivas. 

 

Figura 3.8. Curvas de carga/descarga de um capacitor. 
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 Para o cálculo da capacitância, a partir da ciclagem galvanostática, utiliza-se a Eq. 

4280: 

0 �  ��
RB    

Eq. 42 

Em que i é a corrente aplicada (em A), t é o tempo de carga ou descarga (em s) e ∆V a 

variação do potencial (em V). 

3.2.2.3. Voltametria cíclica: 

 Em um voltamograma cíclico, o comportamento capacitivo ideal, puramente 

elestrostático, tem a forma de um retângulo. O sinal da corrente é imediatamente invertido 

com a inversão do potencial de varredura e a corrente é independente do potencial. 

Materiais com comportamento pseudocapacitivo mostram desvios do formato retangular e 

aparecem picos, provenientes das reações redox. Neste caso, a carga acumulada no 

capacitor é fortemente dependente do potencial do eletrodo. Há, além disso, um atraso no 

potencial durante a inversão do potencial de varredura, o qual está conectado a processos 

cinéticos lentos na carga pseudocapacitiva. Estes processos estão esquematizados na 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Esquema de voltamogramas de capacitores. 

 A partir da voltametria cíclica, a capacitância pode ser calculada com a Eq. 4380. 
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Eq. 43 

Onde, dq é a carga acumulada e dV é a variação do potencial de varredura. Também é 

possível obter a capacitância dividindo-se a corrente capacitiva (em mA) pela taxa de 

varredura (mV·s-1). 

3.2.2.4. Supercapacitores baseados em materiais carbonáceos 

Trabalhos sobre materiais carbonáceos utilizados em supercapacitores são 

amplamente descritos na literatura133,134,79. Um dos principais motivos é devido a grande 

área superficial possível de ser conseguida com materiais a base de carbono. De acordo 

com o princípio da dupla camada elétrica, o valor médio da capacitância da dupla camada 

elétrica para o carbono é de cerca de 25 µF·cm-1 135. Então, se um determinado carbono 

possuir uma área superficial de 1.000 m2·g-1, teoricamente sua capacitância específica será 

de 250 F·g-1, com energia específica de 8,7 Wh·kg-1 a um potencial de trabalho de 1 V, em 

um sistema com eletrólito aquoso. Dessa forma, alternativas possíveis para aumentar o 

valor tanto da capacitância quanto da energia específicas são: i) aumentar a área 

superficial; ii) otimização do tamanho do poro e da distribuição do tamanho do poro; iii) 

modificar a superfície do carbono. 

No que diz respeito à área superficial e ao tamanho de poros, um ótimo 

desempenho poderia ser conseguido com carbonos nano-estruturados, com elevada área 

superficial e uma relação entre micro/mesoporos bem balanceada. Os microporos são 

essenciais para a adsorção de íons, enquanto que mesoporos são importantes para o 

transporte rápido desses íons para o “bulk” do material14. Vários trabalhos da literatura 

tentam correlacionar uma distribuição de poros ideal, que permita uma adsorção otimizada 

e, ao mesmo tempo, boa difusão de íons, no entanto, essa correlação não é trivial e não está 

ainda muito bem definida136. 

 Quanto à modificação da superfície do material, a literatura apresenta três 

estratégias principais: 

i) oxidação do carbono para obter um aumento de grupos funcionais na superfície, que 

pode ser conseguida por tratamento químico137, polarização eletroquímica138 ou tratamento 

com plasma139; 
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ii) formação de compósitos carbono/polímero condutor por eletropolimerização ou 

polimerização química140; 

iii) inserção, no material carbonáceo, de partículas de óxidos de metais de transição, tais 

como RuO2, TiO2, Cr2O3, MnO2, Co2O3, entre outros141. 

 No que se refere a estratégia “ii”, existem vários trabalhos na literatura que 

mostram que a utilização de polímeros condutores proporciona um aumento nos valores de 

capacitância. Por exemplo, o trabalho de Chen e Wen142, no qual eles utilizaram polianilina 

sintetizada eletroquimicamente sobre carbono poroso, utilizando este material como 

eletrodo em supercapacitor. Além de demonstraram que a polianilina aumenta a 

capacitância em relação ao eletrodo do carbono poroso sem a PAni, o polímero também 

apresentou boa estabilidade. De acordo com a ciclagem de carga e descarga, não ocorreram 

variações nos valores da capacitância após 1.000 ciclos. 

 Como pode ser observado, vários fatores influenciam no desempenho de um 

capacitor baseado em carbono. Além dos já mencionados, ainda podem ser citados a 

condutividade do material e a escolha adequada do eletrólito, bem como sua concentração.  

 A condutividade tem efeito na capacitância de maneira direta, maior condutividade 

resulta em melhores valores de capacitância14. Por esse motivo, a construção de um 

capacitor deve levar em conta maneiras de diminuir a resistência interna que aparece 

também devido a problemas de contato entre as diversas partes que compõe o capacitor. 

 A utilização de eletrólitos aquosos, em capacitores, traz a desvantagem de os 

dispositivos poderem operar com faixa de voltagem de somente 1 V, devido à janela 

eletroquímica termodinâmica da água, de 1,23 V. Eletrólitos orgânicos têm a vantagem de 

poderem atuar em uma faixa de potencial mais larga, no entanto, podem gerar problemas 

de resistência, devidos à menor condutividade em relação a eletrólitos iônicos aquosos. 

Alguns eletrólitos orgânicos podem trazer consigo problemas ambientais, quanto a um 

possível vazamento ou descarte, além de terem um custo maior que os eletrólitos aquosos. 

Outro fator importante com relação à eletrólitos, é a concentração. A capacitância é 

inversamente proporcional a distância entre a dupla camada elétrica, de acordo com a Eq. 

44143. 

0 � 47
�     

Eq. 44 
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 Onde, “S” é a área superficial do material, “ε” a permissividade relativa da solução 

e “d” a espessura da dupla camada. Em soluções de eletrólitos concentrados, a separação 

das cargas é da ordem de alguns Å, enquanto que para soluções diluídas, a parte difusa da 

dupla camada se estende a até cerca de 1000 Å. Eletrólitos muito concentrados, no entanto, 

podem apresentar problemas de difusão devido à maior viscosidade. 

 Outros parâmetros de interesse para a caracterização de um capacitor são a energia 

e a potência específicas armazenadas (En, P), que podem ser calculadas com as Eq. 45 e 

Eq. 46, respectivamente. 

"� � 0B�
�     

Eq. 45 

� � "�∆��    
Eq. 46 

 Nestas equações, “C” é a capacitância (em F, ou considerando a capacitância 

específica, em F·g-1 ou F·cm-3), “V” a voltagem utilizada na descarga (em Volt) e “∆td” (em 

h) o tempo de descarga do capacitor. Dependendo da forma que se quer apresentar o 

resultado, os valores da energia e da potência, podem ser apresentados em função da massa 

total dos dois eletrodos, ou do material ativo (do carbono, por exemplo) ou do volume do 

dispositivo.  

3.3. Parte Experimental 

 Os carbonos descritos no capítulo 2 foram utilizados sem nenhum tratamento 

posterior à sua síntese. A anilina foi destilada antes de sua utilização. A solução aquosa de 

polifosfato de sódio 2,0 mol·L-1, foi preparada a partir do vidro de NaH2PO4 fundido. 

Todas as demais soluções foram preparadas com água destilada. 
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3.3.1. Síntese dos materiais híbridos 

3.3.1.1. Híbridos utilizados nas baterias: 

 Anilina foi adicionada a solução NaPP 2,0 mol·L-1, obtida a partir da dissolução do 

vidro de NH2PO4. Esta mistura foi mantida em agitação durante 15 minutos para 

dissolução da anilina. A esta mistura foi adicionada solução de Al(NO3)3 1,0 mol·L-1, 

ficando sob agitação durante 15 minutos. Em seguida foi adicionado carbono. Após 10 

minutos de agitação, para permitir a mistura completa dos componentes, foi adicionada 

solução de Fe(NO3)3 1,0 mol·L-1. A mistura permaneceu em agitação durante 5 horas. A 

Tabela 3.1 mostra as quantidades dos reagentes utilizados, bem como os nomes dados às 

respectivas amostras. 

 Após a centrifugação, a 1.800g por 30 minutos, o centrifugado foi colocado em 

placas de vidro, que foram levadas a um dessecador, para secagem sob vácuo. Depois de 

secas, as amostras foram trituradas e armazenadas. 

Tabela 3.1. Amostras, volumes dos reagentes e espécie de carbono utilizadas na síntese. 

Amostra NaPP (mL) Anilina (µL) Al(NO3)3 (mL) Carbono (0,6 g) Fe(NO3)3 (mL) 

GBes 3,0 150 6,0 CEs 3,0 

GBgr 3,0 150 6,0 CGf 3,0 

GB3 3,0 150 6,0 - 3,0 

 

3.3.1.2. Materiais utilizados nos capacitores: 

 Quando utilizada, a anilina foi adicionada a solução NaPP 2,0 mol·L-1, obtida a 

partir do vidro de NaH2PO4. Esta mistura foi mantida em agitação durante 15 minutos para 

dissolução da anilina. A esta mistura foi adicionada solução de Al(NO3)3 1,0 mol·L-1, 

ficando sob agitação durante 15 minutos. Em seguida foi adicionado carbono. Após 10 

minutos de agitação para permitir a mistura completa dos componentes, foi adicionada 

solução de Fe(NO3)3 1,0 mol·L-1. A mistura permaneceu em agitação durante 5 horas. Ao 

final, foi adicionada solução de NaH2PO4 5,0 mol·L-1 permanecendo sob agitação ainda 

por mais 15 minutos. Na Tabela 3.2 são mostradas as quantidades dos reagentes utilizados 
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na síntese, bem como os nomes dados às respectivas amostras. Na Tabela 3.3 estão 

descritos os acrônimos de cada um dos capacitores. 

 O material obtido foi centrifugado durante 30 minutos a 1.800g. Uma porção do 

centrifugado foi depositado em placas de vidro FTO. As peças de vidro utilizadas, com 

cerca de 12 mm de largura por 25 mm de comprimento, contendo em um dos lados filme 

condutor FTO foram previamente tratadas em HNO3 concentrado, seguido de lavagem 

com água destilada e etanol. As placas de vidro FTO contendo os materiais depositados 

foram então guardadas em caixas com umidade controlada entre 70 a 75 %. 

Tabela 3.2. Amostras, volumes dos reagentes e espécie de carbono utilizadas na síntese. 

Amostra NaPP (mL) Anilina (µL) Al(NO3)3 (mL) Carbono (0,1 g) Fe(NO3)3 (mL) NaH2PO4 (mL) 

CapCEf 0,5 - 1,0 CEf 0,50 0,50 

CapCEfA 0,5 25,0 1,0 CEf 0,50 0,50 

CapCVt 0,5 - 1,0 CVt 0,50 0,50 

CapCVtA 0,5 25,0 1,0 CVt 0,50 0,50 

CapCTp 0,5  1,0 CTp 0,50 0,50 

CapCTpA 0,5 25,0 1,0 CTp 0,50 0,50 

CapCGf 0,5 - 1,0 Grafite 0,50 0,50 

CapCGfA 0,5 25,0 1,0 Grafite 0,50 0,50 

 

Tabela 3.3. Significado dos acrônimos utilizados para designar os capacitores. 

Acrônimo Significado 

CapCEf Capacitor com o gel e carbono esfera 

CapCEfA Capacitor com o gel, carbono esfera e polianilina 

CapCVt Capacitor com o gel e carbono vítreo 

CapCVtA Capacitor com o gel, carbono vítreo e polianilina 

CapCTp Capacitor com o gel e carbono template 

CapCTpA Capacitor com o gel, carbono template e polianilina 

CapCGf Capacitor com e gel e grafite 

CapCGfA Capacitor com o gel, grafite e polianilina 
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3.3.2. Construção dos dispositivos 

3.3.2.1. Baterias: 

 Uma porção da amostra triturada foi colocada no anel de teflon e um volume de 

solução aquosa de NH4Cl e ZnCl2, 0,5 mol·L-1 e 1,0 mol·L-1, respectivamente, foi gotejado 

no material . Para o anodo da bateria, foi utilizado zinco em pó umedecido com a mesma 

solução de eletrólito utilizada no catodo. O material do anodo e do catodo foi colocado em 

anéis de teflon, com 4,8 mm de diâmetro interno e 2,0 mm de espessura e prensados contra 

coletores de corrente de aço inoxidável. As quantidades dos materiais utilizados e os 

volumes de eletrólito estão mostrados na Tabela 3.4 e, na Tabela 3.5,  a descrição dos 

acrônimos utilizados para as baterias. Como separador foi utilizado papel de filtro “Qualy”, 

embebido na mesma solução de eletrólito. O separador foi previamente imerso em solução 

de eletrólito, ficando cerca de 48 horas na solução. A bateria foi então montada de acordo 

com o esquema da Figura 3.10, sendo vedada com o auxílio dos três parafusos para manter 

bom contato entre os diversos componentes da célula. 

 

Figura 3.10. Esquema de montagem das baterias. 

Tabela 3.4. Quantidades de materiais utilizados nos catodos e anodos das baterias. 

Bateria Amostra do 

Gel 

Amostra utlizada no 

catodo / massa (g) 

Volume eletrólito 

no catodo (µL) 

Massa do 

anodo (g) 

Volume do eletrólito no 

anodo (µL) 

Bes GBes 0,0550 20,0 0,200 20,0 

Bgr GBgr 0,0552 20,0 0,200 20,0 

B3 GB3 0,0540 20,0 0,200 20,0 
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Tabela 3.5. Significado dos acrônimos utilizados para denominar as baterias. 

Acrônimo Significado 

Bes Bateria com o gel, polianilina e carbono espuma 

Bgr Bateria com o gel, polianilina e grafite 

B3 Bateria com o gel e polianilina 

 

3.3.2.2. Capacitores: 

 Após cerca de 72 horas de envelhecimento na caixa com umidade controlada, duas 

placas do vidro FTO foram retiradas para a montagem do capacitor. Anéis de material 

acrílico com 9,8 mm de diâmetro interno e 0,3 mm de espessura foram colocados sobre o 

vidro, de maneira tal que o material híbrido ficasse no interior do anel. O excesso de 

material foi removido com auxílio de uma espátula. Uma peça de papel de filtro em 

formato circular, com diâmetro de cerca de 10 mm, foi colocada em cima de um dos anéis 

previamente depositados sobre o vidro FTO e com o material híbrido no seu interior. As 

duas placas foram então juntadas e vedadas com parafilme. Em seguida o conjunto foi 

prensado com o auxílio de um grampo metálico, a fim de melhorar e manter o contato 

elétrico constante durante as medidas. Um esquema da montagem da célula é mostrado na 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Esquema da montagem do capacitor. 

 O papel de filtro, “Qualy”, utilizado como separador, foi imerso no eletrólito 48 

horas antes da sua utilização. Antes da deposição do papel entre os eletrodos, o excesso de 

eletrólito foi removido secando-o levemente com papel toalha.  
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3.3.3. Caracterização dos dispositivos 

 As baterias foram caracterizadas por descarga a corrente constante. Os capacitores 

foram caracterizados por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), ciclagem 

galvanostática (ou curvas de carga/descarga) (CD) e voltametria cíclica (VC). 

 Para a caracterização das baterias, a descarga a corrente constante foi realizada com 

o dispositivo montado de acordo com a Figura 3.10. Para essa medida, foi utilizado o 

equipamento Autolab PGSTAT-30 e os dados coletados com programa GPES (General 

Purpouse Electrochemical System), versão 4.9, da Echo Chemie Um dos eletrodos do 

equipamento foi conectado ao catodo e o outro ao anodo. A corrente de descarga foi de 1 

mA e o experimento foi conduzido a temperatura ambiente (25ºC). 

 Nos capacitores, a EIE foi realizada com equipamento Autolab PGSTAT-30 e os 

dados coletados com um programa FRA (Frequency Response Analyser), versão 4.9 da 

Echo Chemie. As medidas foram feitas em uma faixa de freqüência de 100 kHz a 10 mHz. 

A amplitude do potencial a.c. aplicado à célula foi de 20 mV. 

 A CD e a VC, para caracterização dos capacitores, foi realizada em um 

equipamento Autolab PGSTAT-30 e os dados coletados com um programa GPES (General 

Purpouse Electrochemical System), versão 4.9 da Echo Chemie. Para a CD, a corrente de 

carga/descarga aplicada foi de 1 mA, para todas as células. Para a VC, foi utilizada uma 

velocidade de varredura de 5 mV·s-1, em janela de potencial de 0 a 1V. 

 As caracterizações dos capacitores foram feitas com os dispositivos construídos tal 

como mostrado na Figura 3.11, em configuração de dois eletrodos. Os eletrodos de 

referência e contra-eletrodo foram curto-circuitados e ligados a um dos coletores de 

corrente do capacitor e o eletrodo de trabalho foi ligado ao outro coletor. Todas as 

caracterizações foram realizadas a temperatura ambiente (25ºC). 
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3.4. Resultados e Discussões 

3.4.1. Baterias 

 De acordo com Rahmanifar e colaboradores144, a eficiência de uma bateria está 

diretamente ligada à condutividade do catodo, dessa forma, é imprescindível que esse 

componente tenha elevada condutividade. As condutividades dos híbridos utilizados como 

catodos estão apresentadas na Tabela 3.6. Esses valores foram obtidos por EIE, fazendo a 

medida com uma pastilha do material, de 2,35 mm de espessura e 13 mm diâmetro, 

colocada entre dois coletores de corrente de aço inoxidável. 

Tabela 3.6. Condutividade dos géis utilizados como catodos. 

Amostras GBes GBgr GB3 

Condutividade (S·cm-1) 2 x 10-2 2 x 10-1 ~1 x 10-4 

 

 A Figura 3.12 apresenta as curvas de descarga das três baterias construídas. 
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Figura 3.12. Curvas de descarga a corrente constante (0,1 mA): ─ Bgr; ─ Bes; ─ B3. 

 A partir das curvas de descarga foram calculados alguns parâmetros para as 

baterias, os quais são mostrados na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7. Parâmetros calculados a partir das curvas de descargas. 

Bateria OCV (V) Capacidade nominal 
(mA·h) 

Capacidade específica 
(A·h·kg-1) 

Potência específica 
(W·kg-1) 

Energia específica 
(Wh·kg-1) 

Bes 1,157 0,56 10,00 1,54 8,50 

Bgr 1,625 0,55 10,10 2,05 11,30 

B3 0,670 0,14 2,60 1,00 1,38 

 

 A relação entre as condutividades dos catodos e o desempenho das baterias fica 

evidente quando se observa as condutividades dos materiais utilizados como catodo, na 

Tabela 3.6. Os desempenhos das baterias construídas estão bem aquém de outros 

dispositivos semelhantes descritos na literatura. Por exemplo, Sivaraman e 

colaboradores129 obtiveram baterias recarregáveis de Zn/PAni, com capacidade de 43,9 

Ah·kg-1 e densidade de energia de 52,6 Wh·kg-1.  

 No entanto, tratando-se de um material alternativo, estes primeiros resultados são 

interessantes. Alguns trabalhos com materiais alternativos, tanto com materiais ativos 

quanto eletrólitos, relatados na literatura apresentam desempenho até mesmo inferiores aos 

apresentados aqui145,146. Vários melhoramentos podem ser feitos nestes dispositivos, tais 

como a diminuição da resistência dos contatos e melhora nos valores de condutividade dos 

catodos, entre outros. 

3.4.2. Capacitores 

 Os materiais híbridos sintetizados para serem utilizados como eletrodos, 

apresentaram um aspecto pastoso, quando armazenados em ambiente com umidade de 

cerca de 70 a 75 %. Essa característica é interessante, sob o ponto de vista de aplicação, 

pois é possível depositar o material em diversos substratos. No caso dos eletrodos aqui 

utilizados, a aplicação do gel no vidro de FTO, antes da montagem do dispositivo, permite 

que o envelhecimento do gel ocorra em cima do vidro. Alguns testes preliminares mostram 

que os valores de capacitância não se alteram, mesmo que o gel seja aplicado no substrato 

depois de envelhecido, desde o conjunto FTO/gel permaneça por mais um período de 

envelhecimento de ao menos 48 horas, após a aplicação. Dessa forma consegue-se um 

contato íntimo entre o gel e o condutor FTO e também a estabilização do gel. 
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 Os diagramas de Nyquist dos capacitores estão apresentados na Figura 3.13. A 

partir dos espectros obtidos por EI, é possível observar que os dois capacitores construídos 

com o carbono esfera apresentaram os melhores valores de capacitância. Em todos os 

carbonos, a presença de polianilina proporcionou um aumento da capacitância. 

Geralmente, os semi-círculos que aparecem em altas freqüências são relacionados a  

resistência interna capacitor147, tanto podem ser relacionados ao eletrólito ou aos contatos 

internos quanto a resistência interna do eletrodo. Os capacitores com o carbono esfera 

foram os que apresentaram o menor semi-círculo, cerca de 5 Ω, sugerindo que este 

material tem a menor resistência interna, que é um fator relevante para a capacitância. Este 

fator, no entanto, não é o único responsável pela capacitância, uma vez que para o carbono 

template, o referido semi-círculo é cerca de 10 Ω, todavia os valores de capacitância não 

acompanharam essa tendência de aumento da capacitância do dispositivo. 
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Figura 3.13. Diagrama de Nyquist dos capacitores. 

 Na Figura 3.14 são mostradas as curvas de carga/descarga dos capacitores. O 

aumento nos valores de capacitância pode ser observado pelo aumento nos tempos de 
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carga e de descarga. Em todas as curvas podem ser observadas retas verticais, logo após a 

mudança de regime entre a carga e descarga. Estas retas são relativas à queda ôhmica que 

aparece devido à polarização e difusão no interior dos poros do material134. Para carbonos 

porosos, as curvas de carga e descarga geralmente são em formato triangular, no entanto, 

efeitos de resistência interna e polarização podem influenciar no formato das curvas148. De 

acordo com de Oliveira69, o gel de polifosfato de alumínio e de ferro (III) apresenta forte 

polarização de interface, o que tem influência direta na condutividade do mesmo. Esse 

efeito provavelmente está presente também nos eletrodos aqui utilizados e poderia ser 

diminuído com o aumento do teor do carbono no gel. 
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Figura 3.14. Curvas de carga e descarga dos capacitores (1 mA). 

 As curvas de carga/descarga são importantes também na determinação da 

estabilidade do material do eletrodo. A Figura 3.14 apresenta somente um ciclo de 

carga/descarga de cada um dos capacitores, já a Figura 3.15, mostra um diagrama contendo 

5 ciclos de um capacitor que teve como eletrodo o gel com grafite e PAni. Esse capacitor 

foi construído da mesma maneira que o CapCGrA. O primeiro ciclo apresenta um perfil 

ligeiramente diferente dos demais. Geralmente, no primeiro ciclo ocorre a acomodação da 
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estrutura do material. A partir do segundo ciclo, ocorre a estabilização dos materiais e os 

demais apresentam o mesmo formato. O tempo de carga/descarga para os 4 últimos ciclos 

é de 40 segundos. Isso demonstra que não há diminuição da capacitância nem degradação 

dos materiais dos eletrodos. 
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Figura 3.15. CD de um capacitor com eletrodos do mesmo material que o CapCGrA.  

 Na Figura 3.16 são mostrados os voltamogramas cíclicos dos capacitores 

construídos com os materiais que continham carbono vítreo e carbono template. Nestes 

voltamogramas é possível observar o aparecimento de picos de oxidação e redução, nos 

capacitores em que os eletrodos contêm polianilina. Estes dados estão de acordo com 

trabalhos da literatura, quando são utilizados compostos híbridos entre carbonos e 

polímeros condutores ou então óxidos de metais de transição que apresentam vários 

estados de oxidação14. A capacitância específica foi calculada com a Eq. 43, fazendo uma 

média entre a carga anódica (qa) e a carga catódica (qc)
149. 
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Figura 3.16. Voltamogramas cíclicos dos capacitores (5mV·s-1) 
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 A Figura 3.17 apresenta os voltamogramas dos capacitores com carbono template, 

com e sem polianilina. Com os dados dos voltamogramas é possível encontrar a relação 

qa/qc, cujos valores podem ser associados à reversibilidade dos processos anódicos e 

catódicos que ocorrem nos eletrodos e estão apresentados na Tabela 3.8. qa/qc = 1, mostra 

que o processo é completamente reversível149. Em velocidades de varredura de 20 mV·s-1 a 

relação qa/qc é maior que em velocidades menores. Esses dados mostram que os processos 

no interior dos eletrodos são controlados por difusão e devido a isso, a capacitância 

aumenta com velocidades de varredura menores134. Para o capacitor com polianilina, os 

picos referentes aos processos de oxi-redução, somente aparecem a partir de 10 mV·s-1, 

gerando também aumento dos valores da capacitância. A inclinação das curvas dos 

voltamogramas mostra que existe resistência nos capacitores.  
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Figura 3.17. Voltamogramas em diferentes taxas de varreduras: a) CapCTpA; b) CapCTp. 

Tabela 3.8. Relação qa/qc dos capacitores com CTp. 

 CapCTpA CapCTp 

Velocidade de varredura (mV·s-1) 5 10 20 5 10 20 

qa/qc 1,21 1,32 1,51 1.11 1,15 1,21 

 

 A Tabela 3.9 apresenta um resumo dos valores de capacitância obtidos pelas 

técnicas de EIE, CD e VC. O volume do dispositivo, considerado para as capacitâncias 

volumétricas, foi de 0,053 cm-3. As capacitâncias específicas gravimétricas, foram 

calculadas em função da massa de carbono utilizada para cada capacitor, considerando os 

dois eletrodos, de aproximadamente 0,012 g. Para o cálculo das capacitâncias foram 

utilizadas as Eq. 41, Eq. 42 e Eq. 43 com base nos dados da EIE, CD e VC, 
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respectivamente. Na Tabela 3.9 é possível observar que há uma boa correlação dos valores 

das capacitâncias obtidos pelas 3 técnicas de caracterização dos capacitores. 

Tabela 3.9. Valores de capacitância a partir da EIE, curvas CD e VC.  

 

 

Dispositivo 

EIE CD VC 

F·cm-3 F·g-1 F·cm-3 F·g-1 F·cm-3 F·g-1 

CapCEf 15,0 67,0 12,0 54,0 - - 

CapCEfA 27,0 117,0 25,0 112,0 - - 

CapCVt 2,3 10,0 4,0 17,0 4,1 18,3 

CapCVtA 4,5 20,0 5,7 24,0 5,2 23,3 

CapCTp 2,1 9,2 3,4 15,0 3,2 14,2 

CapCTpA 8,7 38,0 8,5 37,5 7,7 34,0 

CapCGf 4,0 16,0 4,0 16,0 - - 

CapCGfA 7,0 33,0 7,0 33,0 - - 

 

 Considerando os dados apresentados no capítulo 2, a respeito das áreas superficiais 

dos carbonos, pode-se fazer algumas considerações relacionando a morfologia dos 

carbonos a seus respectivos valores de capacitância. O carbono esfera, que apresentou o 

melhor valor de capacitância, possui também elevada área superficial, de 730 m2·g-1 e 

diâmetro médio de poro de 5,8 nm, com uma faixa larga de distribuição de tamanho de 

poro. O carbono template  apresentou maior área superficial, 936 m2·g-1, possui tamanho 

médio de poro maior, 9,6 nm, no entanto, a sua área total é quase que exclusivamente 

relativa à área superficial externa. O carbono vítreo, ao contrário, tem grande parte de sua 

área devida à área de microporos e possui tamanho médio de poro de 1,9 nm. Pode-se 

verificar que o carbono esfera, devido à sua morfologia, é um material com boas 

propriedades capacitivas, pois tem uma combinação de área superficial e distribuição de 

tamanho de poros adequados. De acordo com Kierzek e colaboradores134, os valores de 

capacitância são influenciados por uma série de fatores, tais como tamanho de poro, área 

superficial, propriedades de condutividade, afinidade da superfície do material com o 

eletrólito, entre outras. O tamanho de poro pequeno do carbono vítreo pode dificultar a 

difusão do eletrólito, resultando em valores baixos de capacitância. Quanto ao grafite, este 

possui diâmetro de poro de 5,1 nm e uma larga faixa de distribuição de tamanho de poros. 
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A área superficial do grafite é de 6,4 m2·g-1. Isso sugere um tamanho de partícula maior e 

provavelmente, maior condutividade, o que pode contribuir positivamente nos valores de 

capacitância. 

 A Tabela 3.10 apresenta alguns dados de capacitância de materiais semelhantes, 

com os quais foram construídos capacitores e que estão disponíveis na literatura. Todos os 

materiais listados na Tabela 3.10 passaram por um processo de ativação, posterior à 

pirólise. Além disso, para fazer o eletrodo a partir do carbono puro, é necessária a 

utilização de um agente ligante para formar uma pasta, pois o carbono puro não forma 

pastilhas com boas propriedades mecânicas, nem é possível aplicá-lo adequadamente em 

coletores de corrente sem que se obtenha uma pasta com características apropriadas. A 

possibilidade de formar pastilhas, com amostras do gel seco, é uma vantagem dos materiais 

híbridos sintetizados neste trabalho. As amostras mantidas em ambiente com 70 a 75 % de 

umidade se mantiveram seu aspecto pastoso, o que também é um detalhe interessante do 

ponto de vista de aplicação. 

Tabela 3.10. Valores de capacitância de alguns carbonos e referências. 
Material Eletrólito Capacitância específica Referência 

F·g-1 F·cm-3 

Carbono “cloth” KOH(aq) 200 70 150 

Carbono ativado KOH(aq) 160 112 150 

Carbono aerogel KOH(aq) 140 84 150 

Carbono ativado KOH(aq) 193 - 134 

Carbono ativado KOH(aq) 282 - 134 

  

 A Tabela 3.11 apresenta os valores de energia e potência específicas para os 

capacitores. Os valores específicos gravimétricos foram calculados, utilizando-se as Eq. 45 

e Eq. 46, em função da massa total dos dois eletrodos, de aproximadamente 0,1 g. Para o 

cálculo das energias específicas, foi utilizado um valor de capacitância específico obtido de 

uma média do valor obtido pelas três técnicas de caracterização (EIE, CD e VC), quando 

aplicável, ou pelas duas técnicas (EIE e CD). 
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Tabela 3.11. Energia e potência específicas dos capacitores construídos. 

Dispositivo 
Energia Específica Potência Específica 

J·cm-3 Wh·cm-3 J·kg-1 Wh·kg-1 W·cm-3 W·kg -1 

CapCEf 6,7 1,9 x 10-3 3.630,0 1,0 2,0 x 10-2 10,7 

CapCEfA 13,0 3,6 x 10-3 6.870,0 1,9 1,9 x 10-2 10,3 

CapCVt 1,7 4,8 x 10-4 906,0 0,3 6,4 x 10-3 4,0 

CapCVtA 2,6 7,1 x 10-4 1.346,0 0,4 8,9 x 10-3  5,0 

CapCTp 1,5 4,1 x 10-4 768,0 0,2 1,1 x 10-2 5,3 

CapCTpA 4,1 1,1 x 10-3 2.190,0 0,6 2,6 x 10-2 14,3 

CapCGf 2,0 5,6 x 10-4 960,0 0,3 1,3 x 10-2 7,0 

CapCGfA 3,5 9,7 x 10-4 1.980,0 0,6 1,1 x 10-2 6,8 

  

 Com os dados da Tabela 3.11, é possível construir um diagrama que relaciona as 

energias e potências específicas dos dispositivos construídos. Também é possível 

relacionar o desempenho dos mesmos em relação a valores de energia e potência 

específicas de dispositivos semelhantes16. Essa relação é apresentada na Figura 3.18. O 

gráfico de Ragone mostra que três dos capacitores construídos, CapCEf, CapCEfA e 

CapCTpA, estão dentro da região a qual é atribuída para supercapacitores. 

 

Figura 3.18. Diagrama de Ragone, onde aparecem os capacitores construídos neste trabalho (em 
função da massa total dos dois eletrodos).  
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 Na Figura 3.18 os capacitores construídos foram plotados no gráfico de Ragone em 

função da massa total dos dois eletrodos. Se for considerada somente a massa do carbono, 

tal como é muitas vezes reportado na literatura, todos os dispositivos aparecem plotados na 

área atribuída a supercapacitores, como pode ser observado na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Diagrama de Ragone, onde aparecem os capacitores construídos neste trabalho (em 
função da massa de carbono presente nos dois eletrodos). 

 A comparação dos dispositivos construídos com dispositivos comerciais deve 

considerar o fato de que, geralmente, dispositivos comerciais são construídos de forma que 

contenham mais de uma célula por dispositivo. Mesmo assim, alguns capacitores 

comerciais são listados na Tabela 3.12, com relação às respectivas energias e potências 

específicas. 

Tabela 3.12. Energias e potências específicas (EE, PE) de alguns capacitores comerciais151. 

Fabricante Nº de células EE (Wh·kg-1) PE (W·kg-1) 

Saft 6 4,60 6,18 

Maxwell 4 3,00 5,59 

CCR 3 2,89 9,51 

Panassonic 2 2,84 11,93 

Ness 4 2,17 6,42 

Shin-Kobe 8 41,42 13,27 

Sony 4 127,50 66,65 
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 A Tabela 3.13 apresenta uma comparação entre energia específica volumétrica de 

alguns capacitores comerciais e do capacitor construído com carbono esfera e polianilina. 

Pode se observar que os três capacitores comparados aqui apresentaram desempenho 

interessante, principalmente o dispositivo CapCEfA, que contém o carbono esfera e a 

polianilina nos eletrodos. 

Tabela 3.13. Comparação entre EE de capacitores e do CapCEfA. 

Fabricante EE (Wh·kg-1) EE (Wh·L-1) Referência 

APowerCap 5,0 7,0 13 

Skeleton 5,3 7,8 13 

Ness 4,2 5,3 13 

Maxwell 4,45 6,5 13 

CapCEfA 1,9 3,6 Este trabalho 

CapCEf 1,0 1,9 Este trabalho 

CapCTpA 0,6 1,1 Este trabalho 

3.5. Conclusões 

 Géis de polifosfato de alumínio e ferro (III) foram sintetizados pelo processo sol-

gel e serviram como matriz para a incorporação dos materiais a base de carbono e de 

polianilina. Os materiais híbridos apresentaram características interessantes, tais como: 

- boa estabilidade à umidade; 

- quando mantidos com umidade, formaram pastas que foram aplicadas, com facilidade, a 

diferentes substratos, na forma de filmes finos, com até 0,3 mm de espessura; 

- quando secos, em dessecador e sob vácuo, puderam ser prensados para formarem 

pastilhas que, mesmo com pouca espessura (< 1 mm), apresentam boas propriedades de 

resistência e flexibilidade. 

 Baterias foram montadas utilizando os materiais híbridos como catodo. A 

caracterização das baterias demonstrou que existe a possibilidade de aplicação destes 

materiais para esse fim. No entanto, os dados mostraram que seus desempenhos são ainda 
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relativamente baixos, comparados outras a células eletroquímicas de composição 

semelhantes.    

 A utilização dos materiais híbridos para a construção de capacitores eletroquímicos 

foi realizada com sucesso e os dispositivos apresentaram boas características, no que se 

refere a valores de capacitância, energia e potência específicas. De acordo com os 

resultados obtidos, os materiais híbridos são promissores quanto ao seu uso em capacitores 

eletroquímicos. 
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Capítulo 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
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4.1. Conclusões gerais 

 Géis a base de polifosfato foram sintetizados e tiveram algumas de suas 

propriedades descritas e analisadas. Quanto a adição de anilina durante a síntese do gel, 

análises de UV-vis mostraram que houve formação de polianilina na matriz do gel devido a 

presença de íons Fe3+. A condutividade dos géis de polifosfato de alumínio e de polifosfato 

de alumínio e ferro foi da ordem de 10-2 a 10-3 S·cm-1. Para os géis de polifosfato de 

alumínio e ferro com polianilina, a condutividade apresentada foi da ordem de 10-2 S·cm-1. 

 Materiais carbonáceos formam introduzidos ao gel de polifosfato de alumínio e 

ferro e polianilina. Estes materiais híbridos foram utilizados como eletrodos em capacitores 

eletroquímicos e também como catodo em baterias cujo anodo foi o Zn. 

 Os dispositivos construídos foram caracterizados por técnicas específicas. Baterias 

foram construídas e caracterizadas por descarga a corrente contínua. Os resultados 

mostraram que, apesar dos valores de capacidade das baterias não serem elevados, estes 

materiais podem ser uma alternativa à utilização como catodo em baterias. Os capacitores 

foram descritos em termos de seus valores de capacitância, energia e potência específicas. 

De acordo com os resultados, os capacitores construídos com os materiais híbridos que 

continham carbono esfera apresentaram os melhores desempenhos, chegando a valores de 

capacitância de 117 F·g-1. Os capacitores que continham polianilina em seus eletrodos 

tiveram suas propriedades capacitivas melhoradas, quando comparados com os 

dispositivos que não continham o polímero. 

 De acordo com os dados das caracterizações e, tendo em vista as características 

mecânicas, os híbridos baseados em gel de polifosfato são materiais atraentes para 

utilização nos dois tipos de dispositivos aqui construídos. Os aspectos interessantes a 

serem ressaltados são: 

- o gel pode servir como matriz para incorporação de carbono e polianilina; 

- os materiais híbridos possuem uma rota sintética relativamente simples e rápida; 

- utilizam-se de materiais de custo relativamente baratos para a síntese; 
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- a síntese é conduzida em meio aquoso; 

- as características mecânicas dos géis são interessantes, tendo em vista a aplicação em 

baterias e capacitores; 

- os materiais utilizados são ecologicamente corretos. 

4.2. Perspectivas 

 Os materiais híbridos sintetizados mostraram que são promissores para utilização 

nos dispositivos eletroquímicos propostos neste trabalho. No entanto vários melhoramentos 

podem ainda ser feitos, tanto no que diz respeito à caracterização dos materiais, quanto aos 

aspectos práticos de síntese e construção dos dispositivos. Nesse sentido, alguns aspectos a 

serem modificados, melhorados ou implementados são listados a seguir: 

- modificação na matriz do gel, com finalidade de diminuir a polarização de interface a fim 

de melhorar o desempenho dos dispositivos; 

- caracterização do polímero na matriz do gel, aumento da quantidade de polímero no gel e 

estudo sobre os melhores parâmetros para a síntese do polímero na matriz do gel, tais 

como, a relação Fe3+/monômero, o tempo que a solução deve permanecer em agitação para 

a polimerização da anilina, a forma de como adicionar os íons Fe3+ e um procedimento 

para a lavagem o gel, a fim de retirar o material não reagido e oligômeros, que pode 

interferir negativamente na condutividade; 

- aumento da quantidade de carbono no gel com a finalidade de aumentar os valores de 

capacitância; 

- caracterização mais aprofundada dos materiais híbridos sintetizados, através de diversas 

técnicas, a fim de se propor um modelo quanto a morfologia e estrutura microscópica dos 

materiais; 

- melhorar as caracterizações eletroquímicas através de espectroscopia de impedância e 

estudo mais aprofundado por voltametria cíclica. Verificar a estabilidade dos materiais dos 

eletrodos através de ciclagem galvanostática, com elevado número de ciclos de carga e 

descarga. Um estudo mais detalhado pode produzir dados a fim de poder se fazer uma 
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correlação entre valores de capacitância e a morfologia do carbono, no que diz respeito a 

sua porosidade e área superficial; 

- confecção de módulos de teflon ou acrílico para montagem dos dispositivos de maneira 

que possam permitir contato mais íntimo entre as diferentes partes da célula, a fim de 

reduzir as resistências de contato. A utilização de outros coletores de corrente, pode ser 

uma alternativa no que diz respeito a diminuição da resistência de contatos externos. 

4.3. Trabalhos resultantes 

- de Oliveira, R.J.; Skovroinski, E.; Zarbin, A.J.G.; Galembeck, A. Polyphosphate Based 
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