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RESUMO 
 

Este trabalho consiste na preparação de filmes finos de compósitos formados por nanotubos 
de carbono (NTCs), TiO2, azul da Prússia (AP) e seus análogos (AAP) visando aplicações 
em dispositivos de geração e armazenamento de energia. Filmes do tipo NTC/AP foram 
preparados por três rotas distintas: i) o AP foi sintetizado quimicamente através de uma 
reação de decomposição em interface líquido-líquido (L/L). As condições reacionais foram 
otimizadas para a obtenção de um filme com melhor desempenho eletroquímico. Os NTCs 
mostraram ser essenciais na formação do AP. Os materiais foram avaliados quanto à sua 
capacidade específica e o melhor deles empregado como cátodo de baterias aquosas de 
íons potássio. Dispositivos do tipo coin cell foram construídos com eletrodos de cabono 
ativado, atingindo capacidades de 46 mAh g-1 e densidades de energia e potência de 33,75 
Wh kg-1 e 194,4 W kg-1,respectivamente; ii) através da polarização da interface L/L contendo 
filmes de NTCs, um compósito NTC/AP autossustentado e eletroquimicamente ativo na 
interface foi produzido e seu crescimento acompanhado por espectroeletroquímica Raman; 
iii) a partir de uma reação heterogênea entre espécies metálicas encapsuladas no interior 
dos NTCs e soluções aquosas de hexacianometalatos, foram produzidos filmes NTC/(A)AP 
depositados sobre substratos de ITO. Três diferentes hexacianometalatos (HCMs) foram 
sintetizados por essa terceira rota: AP, púrpura de rutênio (PR) e hexacianoferrato de 
cobalto (CoHCFe). A cinética de eletrodeposição do AP pela reação heterogênea com as 
espécies encapsuladas dos NTCs foi estudada por espectroeletroquímica UV-Vis, indicando 
um mecanismo de primeira ordem. O crescimento das partículas foi monitorado em 
diferentes etapas por espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura, 
confirmando o mecanismo proposto. Com o intuito de otimizar a estrutura dos materiais 
obtidos por esta rota, o efeito do cátion empregado na síntese foi avaliado através da 
variação do eletrólito de suporte com KCl, NaCl e LiCl. Os três diferentes HCMs combinados 
com os três cátions deram origem a nove diferentes filmes compósitos do tipo NTC/HCM. O 
cátion de síntese mostrou ter efeitos acentuados sobre a estrutura, morfologia e 
propriedades dos materiais. Compósitos sintetizados com LiCl mostraram-se mais 
defeituosos e menos estáveis, enquanto que com KCl a interação entre HCM e NTC foi 
otimizada levando a filmes eletroquimicamente estáveis. Os materiais foram avaliados como 
cátodos de baterias aquosas de íons potássio, sódio e lítio. Tanto o cátion da síntese quanto 
o da intercalação mostraram ter efeitos significativos sobre a capacidade específica dos 
filmes. Destacam-se os compósitos NTC/CoHCFe com capacidades superiores a 100 mAh 
g-1 e com bom desempenho mesmo a altas taxas de descarga. Amostras de partículas de 
carbono e cobalto (C/Co) preparadas a partir da pirólise de cobaltoceno foram processadas 
como filmes finos e utilizadas como ânodo de bateria aquosa de íons sódio. O melhor filme 
foi combinado com o compósito do tipo NTC/CoHCFe para a construção de baterias 
aquosas transparentes de íons sódio. Os dispositivos apresentaram boas performances com 
capacidades de 41 mAh g-1, densidade de energia de 53,3 Wh kg-1 e de potência de 3,2 kW 
kg-1. Finalmente, filmes do tipo NTC/TiO2 foram preparados pelo método interfacial e 
modificados com AP e PR visando aplicações em células solares sensibilizadas por corante. 
A resposta em eletrólitos de iodo foi estudada e a fotocorrente medida em diferentes 
potenciais frente a iluminação de 1 sol, atingindo densidades de corrente de 600 μA cm-2. 
 
Palavras-chave: análogos de azul da Prússia; nanotubos de carbono; bateria aquosa; célula 
solar; energia; filmes finos. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This work explores the preparation of thin films of nanocomposites between carbon 
nanotubes (CNTs), TiO2, Prussian blue (PB) and its analogues (PBA), aiming energy 
generation and storage applications. CNT/PB films were prepared through three different 
routes: i) PB was chemically synthesized through a decomposition reaction at the liquid-liquid 
(L/L) interface. Reactional parameters were evaluated in order to obtain a composite with the 
best electrochemical performance. CNTs proved to be essential for PB film formation. 
Specific capacitance of the films was measured and the best composite was applied as 
potassium ion aqueous battery. Coin cell batteries were assembled using activated carbon 
as anode, achieving capacities up to 46 mAh g-1 and energy and power densities of 33.75 
Wh kg-1 and 194.4 W kg-1, respectively, ii) through polarization of the L/L interface with CNTs 
previously assembled at it, a CNT/PB film was produced and its synthesis followed by 
Raman spectroelectrochemistry experiments; iii) by means of a heterogeneous reaction 
between metallic filling from CNTs and aqueous solutions of hexacyano salts, CNT/PB(A) 
films deposited over ITO substrates were prepared. Three different hexacyanometallates 
(HCMs) were synthesized through this third route: PB, ruthenium purple (RP), and cobalt 
hexacyanoferrate (CoHCFe). Kinetics of electrodeposition of PB through the heterogeneous 
reaction with CNTs metallic species was studied through UV-Vis spectroelectrochemistry, 
indicating a first order mechanism. The growth of the particles at different stages was 
monitored with Raman spectroscopy and scanning electron microscopy, corroborating the 
proposed mechanism. To optimize the structure of the electrodeposited materials, the effect 
of the cation used in the synthesis was evaluated by changing supporting electrolyte 
between KCl, NaCl and LiCl. The three different HCMs combined with the three electrolytes 
produced nine different CNT/HCM type composites. The cation from synthesis proved to 
have significant effects over structure, morphology and properties of the materials. 
Composites synthesized with LiCl have defective structures and are less stable, while with 
KCl the interaction between CNTs and HCMs are optimized, generating highly stable films. 
The materials were evaluated as cathodes for potassium, sodium and lithium ion aqueous 
batteries. Both cation from synthesis and of intercalation have deep effect over specific 
capacities of the films. CNT/CoHCFe type composites presented a superior performance, 
with capacities over 100 mAh g-1 even at high discharge rates. Samples of carbon and cobalt 
mixtures (C/Co) produced from cobaltocene pyrolysis were prepared as thin films and 
studied as sodium ion aqueous battery anode. The best film was combined with a 
CNT/CoHCFe composite to produce a transparent sodium ion aqueous battery full cell. The 
devices presented a good performance with capacities up to 41 mAh g-1 and energy and 
power densities of 53.3 Wh kg-1 and 3.2 kW kg-1. Finally, CNT/TiO2 films were prepared 
through L/L interfacial method and modified with PB and RP for dye-sensitized solar cell 
application. The behavior in iodine electrolytes was evaluated and the photocurrent was 
measured under 1-sun illumination, achieving currents of 600 μA cm-2. 
 
Keywords: Prussian blue analogues; carbon nanotubes; aqueous battery; solar cell; energy; 

thin films. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As perspectivas relacionadas ao consumo e produção de energia atuais, como a 

durabilidade de fontes não renováveis e impacto ambiental, têm fomentado o 

desenvolvimento do emprego de energias alternativas.[1] Como consequência, a pesquisa 

com enfoque nas tecnologias de produção, armazenagem e fornecimento de energia têm 

apresentado crescimento constante. 

Dentre as fontes de energia renováveis, a energia solar apresenta o maior potencial 

de aplicação. Calcula-se que em um ano, a energia solar pode fornecer até 15 mil vezes 

mais energia do que toda a energia fóssil consumida no mundo inteiro. Além disso, a 

energia solar não produz qualquer tipo de poluente, podendo ser utilizada em todo o 

planeta, mesmo que em diferentes proporções.[2] Em 2014, 20% de todo o incremento na 

capacidade de produção energética mundial foi devido à implementação de fotovoltaicos, 

sem considerar outras formas de utilização de energia solar, como usinas solares.[3] De 

acordo com as políticas energéticas adotadas no cenário global, é possível que até 2050, 

139 países tenham 100% de sua energia proveniente de fontes renováveis, sendo mais de 

50% de energia solar (FIGURA 1).[4]  

 

FIGURA 1 – Incremento de capacidade energética global baseada em energias renováveis. Adaptado 
de [4] 

O uso da energia solar pode se dar de diferentes formas, direta ou indiretamente, 

através de dispositivos fotovoltaicos (DF) para conversão de luz em energia elétrica; 
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sistemas termosolares, que utilizam a radiação solar para aquecimento; ou fotossíntese 

artificial, gerando energia pela quebra de água e geração de H2, que pode ser armazenado e 

consumido posteriormente.[5]  

 

1.1. CÉLULA SOLAR SENSIBILIZADA POR CORANTE 

 

A célula solar sensibilizada por corante (DSSC – dye sensitized solar cell) é um tipo 

de DF na qual a absorção de luz é realizada por um corante fotossensibilizante. A DSSC faz 

parte da terceira geração de DF que se baseia em filmes finos de sistemas híbridos 

orgânico/inorgânico. Numa DSSC, a luz é absorvida por um corante que, sob a excitação, 

promove um elétron para um semicondutor (geralmente TiO2) em contato com o ânodo 

transparente (vidro recoberto por ITO ou FTO). A redução do corante é então feita por um 

eletrólito (I-/I3-) e este é regenerado no cátodo, geralmente constituído por Pt. Um contato 

externo entre os dois eletrodos leva a geração de corrente, como ilustrado na FIGURA 2.  

Além do custo, estabilidade e vida útil de uma célula solar, o parâmetro mais 

importante a ser avaliado é a eficiência de conversão de luz solar em energia elétrica. A 

eficiência total de um DF depende de cada um dos processos internos de transferência e 

transporte de portadores de carga (par elétron-buraco), que dependem não só dos materiais 

constituintes da célula, mas também da geometria e disposição dos mesmos dentro do 

dispositivo. 

 

FIGURA 2 – Esquema do funcionamento de uma DSSC. 

 

Nesse sentido, nanomateriais trazem diversas vantagens na construção de PV, 

reduzindo diversas limitações de dispositivos convencionais, sendo possível ter um controle 

fino de propriedades bem como do bandgap, diminuindo a espessura dos filmes 

aumentando a eficiência de absorção de luz, produzindo células com maior área superficial 

ativa e menor tamanho e permitindo a construção de dispositivos flexíveis.[6, 7] 
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O’Regan e Grätzel foram pioneiros em empregar nanoestruturas em DSSC, em 

1991. Na época, os principais problemas desse tipo de célula eram a baixa estabilidade 

química e baixa absorção da luz incidida por parte dos corantes utilizados. Visando melhorar 

a absorção, os pesquisadores utilizaram nanopartículas de TiO2 como semicondutor, 

aumentando significativamente a área superficial e em consequência a quantidade de 

corante incorporada na célula. O dispositivo produzido apresentou melhoras tão 

significativas na absorção de luz e estabilidade que até hoje as DSSCs são conhecidas 

como células de Grätzel.[8]  

A eficiência da DSSC está fundamentalmente relacionada à área superficial do TiO2 

(ou o semicondutor empregado) e à capacidade de ancorar o sensibilizante, uma vez que 

uma interação efetiva entre esses componentes é a base de funcionamento da DSSC. 

Nesse sentido pesquisas relacionadas ao fotoânodo focam no aumento da área ativa do SC 

através de novas arquiteturas, crescimento orientado, partículas nanoestruturadas e 

aumento da porosidade.[9-12] Mesmo assim, o transporte ineficiente de elétrons pelo sólido e 

consequente altas taxas de recombinação representam um grande problema desse 

componente. Nanoestruturas de carbono (NC) como nanotubos de carbono (NTCs) e 

grafeno, apresentam alta área superficial e excelentes propriedades térmicas, elétricas e 

mecânicas que são ideais para aplicações em fotoânodo. De fato, as NC apresentam 

aplicação em todas as partes do dispositivo, sendo principalmente estudadas como 

substituto da platina como contra eletrodo.[11, 13-16] Devido às propriedades elétricas e alta 

estabilidade das NC, seu emprego em DSSC aumenta o tempo de vida e melhora o 

transporte dos portadores de carga pela célula. Zhang e colaboradores, por exemplo, 

empregaram NTCs de dupla camada como contra eletrodo de uma DSCC, substituindo a 

platina, cuja função é fazer a compensação de carga dos pares redox do eletrólito. Os 

autores obtiveram um dispositivo de eficiência equivalente ao com Pt, porém com maior 

estabilidade e durabilidade.[17] Resultados similares utilizando tipos diferentes de NTCs 

também foram obtidos por outros grupos.[18-21]. Mais recentemente, o grafeno também tem 

sido aplicado com essa finalidade, produzindo células com eficiências muito similares ou até 

mesmo superiores aos com platina.[14] Além de atuarem como contra eletrodo, as NCs 

podem ainda fazer parte do fotoânodo, incorporados ao semicondutor e/ou ao substrato 

transparente. Du e colaboradores verificaram o efeito da concentração de NTCs de paredes 

múltiplas em compósitos de TiO2 na eficiência dos dispositivos, e mostraram que a adição 

dos mesmos pode levar a um aumento de até 26% em relação ao dispositivo produzido com 

o material não modificado.[22] Yen e colaboradores produziram um material híbrido formado 

por NTCs de paredes múltiplas, grafeno e nanopartículas de TiO2, visando aumentar a 

condutividade elétrica e diminuir a resistência a transferência de carga. O dispositivo híbrido 

apresentou uma eficiência 31% superior ao construído apenas com TiO2, novamente 
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evidenciando a potencialidade das NC nas DSSC.[23] Outra aplicação das NC nas DSSCs, 

ainda que bastante escassa, é na composição do eletrólito presente entre os dois eletrodos. 

Wang e colaboradores adicionaram NTCs em cristais plásticos iônicos a fim de melhorarem 

a resistência mecânica, condutividade e permeabilidade dos íons I-/I3- pelo plástico, 

construindo um dispositivo livre de eletrólito líquido.[24] Velten e colaboradores adicionaram 

quantidades mínimas (< 0,01 % m/m) de nanofitas de carbono ao eletrólito convencional de 

iodo, visando o aumento da transparência do mesmo. Ao produzirem DSSCs invertidas 

(absorção de luz pelo cátodo), a adição nas nanoestruturas gerou um aumento de 22% na 

eficiência em relação ao dispositivo convencional.[25]. Lee e colaboradores estudaram o 

emprego tanto de MWCNTs quanto SWCNTs na substituição da platina como contra 

eletrodo, bem como disperso no eletrólito de I−/I3−. Uma vez que a eficiência da célula solar 

está intimamente ligada aos processos de transferência de carga entre os materiais 

constituintes da célula, a presença de NTCs dispersos no eletrólito também pode favorecer 

os processos redox entre contra eletrodo/eletrólito e eletrólito/corante. De fato, os autores 

perceberam aumento na eficiência da célula de 3,22 % (branco, célula de Grätzel 

convencional) para 3,62% e 4,20% com SWCNTs e MWCNTs, respectivamente, dispersos 

no eletrólito. Esse aumento foi ainda mais evidente quando os NTCs foram utilizados como 

contra eletrodo.[18] O que se tem observado no geral, é que tanto o grafeno quanto os NTCs 

podem atuar como mediadores no transporte de carga, aumentando a velocidade de 

transferência de elétrons.[26, 27] A maior eficiência no transporte e transferência dos 

portadores de carga também faz com que a recombinação dos mesmos diminua, tornando a 

célula mais eficiente como um todo.[28, 29] Além disso, devido à alta área superficial, também 

auxiliam num ancoramento mais efetivo do fotossensibilizante sobre o semicondutor, 

levando a aumentos consideráveis na eficiência do dispositivo.[22, 23]  

Tradicionalmente, os fotossensibilizantes utilizados em DSSC são corantes de 

complexos de rutênio, como o N3 e Black Dye N749. Apesar de altas eficiências, esses 

complexos apresentam alto custo, toxicidade e baixa estabilidade, degradando na presença 

de água ou fotodegradando ao longo do uso.[30, 31] Corantes naturais consistem uma 

alternativa de baixo custo e toxicidade. Apesar da interação desses corantes com o TiO2 

variar de acordo com a sua estrutura, ela geralmente é limitada pelo tamanho da molécula e 

a distância entre o grupo de ancoragem e o centro fotossensibilizante. [32] A aglomeração 

das moléculas e absorção estreita também são problemas relacionados a essa classe de 

sensibilizantes, assim como baixa eficiência e estabilidade, apesar de muitos avanços já 

terem sido feitos nessa direção.[31, 33, 34] 

Outra desvantagem das DSSC tradicionais é o uso de eletrólitos orgânicos. Por um 

lado, a umidade tem grande impacto na estabilidade e eficiência dos dispositivos, enquanto 

que o uso de solventes voláteis gera problemas ambientais relacionados a vazamentos e 
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descarte. Devido a isso, essas celas requerem processos de fabricação mais caros e 

dispendiosos. [35, 36] Apesar de inúmeros estudos envolvendo técnicas de construção de 

DSSCs, a presença de água se mostra como um problema permanente, seja pela 

contaminação de solventes ou pela permeação através do substrato. Além disso, eletrólitos 

orgânicos apresentam um evidente problema de temperatura de operação, principalmente 

considerando constante exposição solar, diminuindo a estabilidade através da expansão que 

pode comprometer a vedação dos dispositivos e consequentemente sua segurança. 

Finalmente, o emprego desses solventes limita a natureza dos substratos, principalmente 

plásticos e flexíveis, indo na contramão das tecnologias emergentes.[12, 37, 38] DSSCs 

baseadas em eletrólitos aquosos se mostram como uma alternativa mais sustentável e 

barata, mimetizando o processo de fotossíntese, o que de fato tem sido o foco de pesquisas 

relacionadas a DSSC nos últimos anos.[36, 39] Entretanto, a grande maioria dos 

fotossensibilizantes desenvolvidos até hoje são solúveis ou sensíveis a meios aquosos, 

fazendo com que seja necessário o desenvolvimento de diferentes materiais e 

configurações de dispositivos.[40-42]  

  

1.2. BATERIAS 

 

Visto que grande parte das fontes de energia renováveis são dependentes do clima 

e/ou do tempo, é necessário ter formas eficientes de armazenagem de energia. Para isso, o 

sistema de armazenamento deve atender os chamados 3E: energia (densidade de energia e 

potência), economia (baixo custo) e ecológico (seguro e não tóxico) – do inglês energy, 

economics and environmental.[43] Em larga escala, o armazenamento de energia se dá 

principalmente por acumulação hidráulica (ou armazenamento por bombeamento de água – 

pumped hydropower system), que representa 99% de toda a capacidade de armazenagem 

do mundo.[44] Apesar da boa eficiência, esses sistemas apresentam alto custo, dependem da 

localização/relevo, além de não produzir energia com alta potência e a curto prazo. Em 

contrapartida, baterias são tecnologias já bastante desenvolvidas para aplicação em 

dispositivos pequenos e portáteis, apresentando-se como uma alternativa para 

armazenamento em larga escala. 

Dentre os diferentes tipos de bateria, as de íon-Lítio (LIBs) são umas das mais 

empregadas. De maneira geral, uma LIB é composta de três partes: um cátodo, um ânodo e 

um eletrólito. Quando se descarrega, o cátodo geralmente composto de um óxido de lítio 

(LiCoO2) atua como polo positivo e ganha íons lítio. O ânodo (geralmente de carbono) por 

sua vez, atua como polo negativo, oxidando e perdendo esses íons. Quando a bateria é 

carregada, o processo inverso acontece. Durante os ciclos de carga e descarga, íons lítio se 

movem pelo eletrólito, geralmente constituído de sais de lítio como o LiPF6.[45] De maneira 
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geral, as LIBs apresentam alta voltagem e densidade de energia, além de boa durabilidade. 

Entretanto, baixa velocidade de carga, alto custo de matéria-prima e os riscos associados 

aos eletrólitos orgânicos comprometem o seu uso em larga escala. A substituição dos 

eletrólitos orgânicos por aquosos resolve boa parte desses problemas. Assim como nas 

DSSCs, baterias aquosas são mais fáceis de produzir além de serem muito mais baratas 

tanto no sentido de processamento quanto dos materiais empregados. Além disso, 

eletrólitos aquosos são mais seguros, baratos e condutores que os orgânicos, diminuindo 

ainda mais o custo da bateria. Nessa perspectiva, baterias aquosas atendem 2 dos 3E, mas 

ainda apresentam baixa densidade de energia e tempo de vida, que necessitam de 

melhoras significativas para qualificá-las como sistemas eficientes de armazenamento de 

energia.  

A primeira bateria aquosa de intercalação de íon-Li reportada data de 1994, por Li e 

colaboradores.[46] O dispositivo constituído de um cátodo de LiMn2O4 e ânodo LixVO2 em 

solução básica de LiNO3 apresentou capacidade de 10 mAh e voltagem de operação 

próximo a 1.5 V. De maneira similar à LIBs, a operação desse dispositivo se baseia na 

intercalação de íons na estrutura de ambos os eletrodos durante os ciclos de carga e 

descarga – denominadas baterias de intercalação. Desde então, diversos avanços foram 

feitos nesse sistema, levando ao desenvolvimento de novos tipos de configuração de 

dispositivos híbridos que combinam materiais de intercalação com eletrodos metálicos, 

óxidos ou sulfetos, conforme representado na FIGURA 3.[47] 

 

FIGURA 3 – Esquema de baterias aquosas (a) de intercalação e (b,c) híbridas. Adaptado de [47]. 

 

A janela de potencial operacional nas baterias aquosas está limitada pelos 

processos de decomposição da água a partir dos quais há a geração de gases no 

dispositivo, mantendo-se em torno de 1,23 V, tornando a densidade de energia 

significativamente menor que as baterias orgânicas que operam acima de 3V. Dessa forma, 

os materiais empregados para eletrodos de baterias aquosas devem apresentar processos 

redox dentro dessa faixa útil e dependente do pH (FIGURA 4).[48] 
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FIGURA 4 – Janela dos potenciais de decomposição da água em função do pH, e as faixas dos 
processos eletroquímicos de materiais tipicamente aplicados em baterias. Adaptado de [48] 

 

Várias características devem ser consideradas no emprego de materiais para 

baterias deste tipo, visto que parâmetros como capacidade, potência e voltagem, bem como 

tempo de vida útil, dependem diretamente dos materiais componentes da bateria, 

permeabilidade dos íons e mobilidade dos mesmos pelo eletrólito.[45] De maneira geral, 

espera-se que um material empregado em baterias aquosas apresente alta capacidade de 

acomodação de íons lítio, já que maior capacidade leva a uma maior carga acumulada. 

Além disso, deve apresentar baixa expansão ou contração na entrada e saída de íons, 

mantendo sua capacidade por vários ciclos de carga e descarga, alta condutividade térmica 

e elétrica, alta estabilidade e baixo custo.[49] Uma severa limitação das baterias aquosas é a 

performance apresentada pelas estruturas de carbono tipicamente empregadas em baterias 

orgânicas, visto a instabilidade do processo de intercalação de íons lítio em potenciais 

negativos em meio aquoso.[50] Entretanto, é observado que a formação de compósitos e 

recobrimento de diferentes materiais anódicos por estruturas de carbono aumenta 

significativamente a estabilidade e performance das baterias.[48, 51]  

Apesar das LIBs aquosas terem as suas vantagens em relação às orgânicas, o alto 

custo associado à presença de lítio, elemento bastante escasso, ainda é um problema. Por 

outro lado, tanto potássio quanto sódio são bem mais abundantes, o segundo sendo o 4º 

elemento mais abundante da Terra, com seu custo de extração bastante inferior ao lítio. 

Dessa maneira, baterias baseadas em íons-Sódio (NIBs) e íons-Potássio (KIBs) são uma 

alternativa às LIBs, que tem ganho crescente destaque.[48, 52] O uso desse sistema diminui 

em muito o custo do dispositivo, devido aos sais e materiais eletródicos utilizados. Além 

disso, ambos os cátions são menos tóxicos que o Li, tornando a cadeia de fabricação, 

descarte e reuso muito mais segura e ambientalmente favorável.[53] Com raios hidratados 

inferiores ao lítio[54], a mobilidade destes íons em meio aquoso é muito maior, aumentando a 
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taxa de transferência e diminuindo perdas de energia, melhorando a eficiência dos 

dispositivos em comparação ao lítio.[55-58] 

O emprego de materiais nanoestruturados também desempenha um papel 

fundamental no aperfeiçoamento desses dispositivos. Dentre algumas vantagens, pode-se 

citar a miniaturização, flexibilidade na arquitetura dos dispositivos, maior eficiência e 

segurança, redução de custos, entre outros.[59] Uma classe de materiais que tem 

recentemente apresentado resultados bastante promissores em baterias desse tipo são os 

hexacianometalatos (HCMs), que possuem uma estrutura porosa com seletividades 

definidas pelos metais na estrutura. 

 

1.3. HEXACIANOMETALATOS 

 

Hexacianometalatos constituem uma classe de compostos com fórmula geral 

AxMy[M’(CN)6]z.nH2O. Em sua estrutura cúbica de face centrada (cfc), os metais M e M’ 

coordenam-se, respectivamente, ao nitrogênio e ao carbono, sendo A um cátion. Apesar de 

formalmente ser representado por uma relação estequiométrica 1:1 entre M e M’, na 

realidade diferentes proporções podem ocorrer, como mostrado na FIGURA 5.[60, 61] Os 

HCMs assemelham-se muito às redes metalorgânicas (metal organic frameworks – MOFs), 

entretanto, são muito mais estáveis, principalmente em água. 

 

FIGURA 5 –Representação estrutural de hexacianometalatos com diferentes relações M/M’.[61]  
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Dentre os HCMs, o azul da Prússia (FeIII
4[FeII(CN)6]3.nH2O) é sem dúvida o 

composto mais conhecido e aplicado, sendo os demais HCM frequentemente denominados 

de análogos de azul da Prússia (AAP). Desde que Neff reportou as propriedades 

eletroquímicas do AP pela primeira vez em 1978, esse material recebeu enorme interesse, 

sendo extensivamente estudado principalmente para sensores eletroquímicos, devido ao 

seu comportamento catalítico na redução de H2O2. [62-66] Apesar de uma das primeiras 

aplicações reportadas para o AP ser baseado na sua estrutura porosa, como um eletrodo 

íon seletivo, foi apenas uma década depois que a potencialidade da sua estrutura começou 

a ser explorada.[67] A estrutura porosa com sítios de tamanho reduzido, bem como o 

comportamento redox e eletrocrômico bastante característico do AP, tornou-o um material 

de larga utilização em modificação de eletrodos para as mais diversas aplicações, desde 

baterias[68], armazenagem de hidrogênio[69], dispositivos eletrocrômicos[70, 71], e sensores[64, 72-

74]. A troca das espécies férricas e ferrosas por outros metais nos AAP permite modular o 

tamanho dos poros, visto que eles dependem do tamanho das unidades M’-CN-M. Além 

disso, novas propriedades emergem da troca dos centros metálicos. As diferentes 

possibilidades de combinação de metais coordenados ao C e ao N leva a obtenção de 

inúmeros compostos de coordenação com propriedades únicas, ampliando a gama de 

aplicações.[60, 75-77]  

Mudanças no estado de oxidação dos centros metálicos são acompanhadas da 

intercalação de cátions para a compensação de carga, que ocorre rápida e reversivelmente 

e com pouca deformação da estrutura, características importantes para o emprego em 

baterias. [78]  Já foi demonstrado o uso de (A)AP em LIBs, NIBs e KIBs meios aquosos e 

orgânicos.[79-83] Íons divalentes também podem ser intercalados em HCMs com estruturas de 

grandes vacâncias.[84, 85] Como exemplos destes materiais aplicados em baterias, podemos 

citar o trabalho de Lu e colaboradores, que avaliaram o comportamento do azul da Prússia e 

diferentes análogos (de Mn, Co, Zn e Ni) como NIBs, mostrando que os materiais 

apresentaram boa reversibilidade nos processos de carga e descarga (CD), apesar das 

capacidades obtidas não serem muito elevadas.[86] Eftekhari aplicou filmes de AP como 

cátodo e KBF4 como ânodo em baterias de potássio, ou LiBF4 em baterias de lítio. No 

primeiro caso, o material apresentou excelentes resultados, com alta capacidade de 

armazenamento e estabilidade acima de 500 ciclos de CD. Por outro lado, o material se 

mostrou altamente instável na presença de lítio, perdendo mais de 80% na capacidade de 

armazenamento após 100 ciclos.[87] Wessells e colaboradores demonstraram que é possível 

modular a voltagem de cela modulando a proporção entre Ni e Cu no análogo do tipo 

NixCuyHCFe, e que esse potencial é dependente do cátion de intercalação (K+ ou Na+).[88] 

Apesar do AP e da maioria de seus análogos apresentarem potenciais redox bastante 

positivos, alguns análogos apresentam características adequadas para serem empregados 
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também como ânodos. Nie e colaboradores estudaram análogos do tipo XHCCo (X = Co, 

Mn) como ânodos para intercalação de Li+ em sistemas orgânicos. Enquanto o CoHCCo 

apresentou excelentes capacidades da ordem de 350 mAh g-1, o análogo MnHCCo teve sua 

capacidade diminuída em 94% em menos de 100 ciclos de CD.[89] Jayalakshmi e Scholz 

desenvolveram baterias compostas por (A)AP tanto no ânodo quanto no cátodo. Apesar do 

dispositivo constituído apenas com AP ter apresentado bons resultados de reversibilidade e 

capacidade, aqueles feitos com análogos de cobre e zinco apresentaram um desempenho 

bastante pior, atribuído às diferenças de cristalinidade e baixa estabilidade dos materiais.[90] 

As propriedades e o desempenho desses eletrodos estão intimamente relacionados 

com as características estruturais e a resposta eletroquímica dos HCMs, que dependem 

tanto da natureza das espécies M e M’ quanto do tamanho das vacâncias, que atuam como 

sítios eletroativos e pontos de inserção de íons e moléculas. Em uma estrutura bem 

organizada, essas vacâncias tem tamanhos bem estabelecidos, capazes de tornar os HCM 

íon-seletivos.[67, 91-93] O que normalmente se observa, é uma dependência entre raio do íon e 

tamanho da vacância, onde íons maiores tendem a ocupar sítios de estrutura corpo 

centrado, de maior tamanho, enquanto íons menores ocupam os sítios do tipo face-

centrada. O oposto pode também ocorrer, apesar de ser energeticamente desfavorável.[94, 95] 

A presença de íons de tamanhos incompatíveis com a estrutura do HCM também podem 

acarretar em perda de estabilidade e/ou eletroatividade durante os processos de oxidação e 

redução, quando a compensação de carga é necessária. Se o cátion for maior que a 

cavidade da estrutura cfc do HCM, este pode permanecer preso na estrutura, mesmo 

quando novamente oxidado e até mesmo ocasionar quebra de ligações.[96-98] Apesar deste 

comportamento típico, comportamentos opostos já foram observados, onde HCM de 

menores parâmetros de cela apresentaram melhor desempenho, ou cátions maiores 

mostrarem melhores respostas.[99, 100] De modo geral, estruturas com alta organização e 

cristalinidade normalmente apresentam melhores respostas, enquanto que a presença de 

defeitos permite alargar os canais de intercalação, porém diminuem a capacidade e 

estabilidade eletroquímica.[80, 101-104] Essas características estão intimamente ligadas com o 

método de síntese dos materiais. A síntese dos HCMs é normalmente feita por duas rotas 

distintas: via precipitação química dos precursores MxYx (MCl2, MSO4, etc) e um sal de 

hexacyanometalato ([M’(CN)6]x-) ou por eletrodeposição sobre eletrodos de interesse. 

Entretanto, as evidências da correlação entre estrutura/propriedade e método de síntese do 

HCMs levou ao desenvolvimento de inúmeros outros métodos e condições de síntese 

visando a obtenção de materiais com maiores capacidades específicas. É demonstrado, por 

exemplo, que a síntese via precipitação lenta leva a uma diminuição do número de 

vacâncias na estrutura, aumentando a quantidade de cátions por unidade estrutural. [105] A 

ausência de água de coordenação na estrutura, pela decomposição térmica do 
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hexacyanometalato triplica a capacidade do material sintetizado pelas rotas tradicionais.[106] 

HCMs nanoestruturados também podem apresentar melhoras no desempenho, uma vez 

que apresentam maiores áreas ativas com poros mais acessíveis.[107-109]  

Quando considerando aplicações em DSSCs, ainda são bastante escassos os 

trabalhos que utilizam HCMs. Um trabalho de Ahn e colaboradores combina uma DSSC com 

um dispositivo eletrocrômico, utilizando o AP como mediador redox e material eletrocrômico 

complementar ao WO3. O dispositivo final apresentou uma eficiência de conversão de 2,9% 

e eficiência eletrocrômica de quase 37%.[110] Numa concepção semelhante, Fan e 

colaboradores simultaneamente geraram e armazenaram energia solar combinando uma 

DSSC com uma bateria de íon-lítio, utilizando o AP como mediador redox no primeiro e 

cátodo no segundo.[111] Já Rutkowska e colaboradores utilizaram um análogo de níquel 

como eletrólito sólido em uma DSSC, substituindo o eletrólito de iodo convencional.[112] 

Entretanto, ainda não há trabalhos empregando HCMs como parte do fotoânodo ou 

fotossensibilizante desse tipo de dispositivo fotovoltaico.  

Apesar do potencial de aplicação dos HCM em diversas áreas, eles podem 

apresentar baixa estabilidade eletroquímica. Além disso, esses materiais não são 

condutores, limitando o seu emprego isolado na forma de eletrodos.[113, 114] Uma das 

maneiras de aumentar significativamente tanto a estabilidade quanto a condutividade 

desses materiais é através da preparação de nanocompósitos formados por HCM e 

nanotubos de carbono.[115-117] 

 

1.4. NANOCOMPÓSITOS FORMADOS POR NANOTUBOS DE CARBONO, AZUL DA 

PRÚSSIA E ANÁLOGOS 

 

Em 1991 os NTCs foram reportados pela primeira vez, por Iijima, como subproduto 

da síntese de fulerenos.[118] A sua estrutura é formada a partir do enrolamento da folha de 

grafeno (a unidade básica estrutural bidimensional cujo empilhamento origina a estrutura do 

grafite), apresentando diâmetro em escala nanométrica e comprimento até centímetros, 

conferindo-lhe alta razão de aspecto. [118] Existem dois principais tipos de NTCs, os de 

camada única (SWCNT – single-walled carbon nanotubes), que consistem em uma única 

folha de grafeno enrolada, e os de camadas múltiplas (MWCNT - multi-walled carbon 

nanotubes), com várias camadas de grafeno enroladas concentricamente, como pode ser 

observado na FIGURA 6.[119] No caso dos MWCNTs, suas propriedades são diretamente 

influenciadas pelo diâmetro interno do tubo e número de folhas concentricamente enroladas, 

enquanto que os SWCNTs têm propriedades dependentes do diâmetro, ângulo e direção de 

enrolamento da folha de grafeno, podendo apresentar comportamento metálico ou 

semicondutor.[120, 121] 
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FIGURA 6 – Nanotubos de carbono de camada única (a) e camadas múltiplas (b). 

 

De forma geral, NTCs apresentam alta condutividade elétrica e térmica, resistência 

mecânica, flexibilidade e alta estabilidade térmica.[122] Além disso, as paredes dos NTCs 

podem ser funcionalizadas, permitindo que diferentes materiais possam ser ancorados em 

sua estrutura e alterando suas propriedades, estendendo as possibilidades de 

aplicações.[123] No setor energético, esses materiais têm mostrado resultados promissores 

em toda a cadeia de produção e abastecimento, desde a conversão de energia em células 

solares e fotólise de água, até armazenamento de energia em baterias, capacitores e 

armazenagem de hidrogênio, entre outros. 

Considerando o emprego de NTCs na formação de compósitos com HCMs, eles 

promovem tanto a estabilização eletroquímica quanto aumento da condutividade, fazendo 

com que os nanocompósitos NTCs/HCM apresentem grandes melhoras em relação aos 

seus componentes individuais. A estabilidade dos HCM nestes nanocompósitos vem sendo 

atribuída à interação com os nanotubos, o que significa que melhores materiais são obtidos 

quando esta interação é otimizada. [115, 117, 124, 125] Apesar dos inúmeros estudos envolvendo 

nanocompósitos NTCs/HCMs, seu emprego em dispositivos de energia, como baterias, 

fotovoltaicos ainda são bastante escassos, principalmente no uso de AAP.[116, 126, 127] 

A obtenção de compósitos NTCs/(A)AP pode se dar por duas rotas principais: a 

primeira consiste na preparação prévia dos dois materiais, NTCs e (A)AP, seguido da 

mistura dos componentes através do preparo de pastas, layer-by-layer entre outras 

técnicas;[128] o outro método se baseia na deposição eletroquímica do (A)AP sobre eletrodos 

de NTCs previamente preparados. A eletrodeposição usualmente ocorre por voltametria 

cíclica (VC) em solução aquosa acidificada contendo íons [M’(CN6)]3- e M2+.[115]  

 No Grupo de Química de Materiais (GQM) da UFPR foi desenvolvida uma nova rota 

de preparação de compósitos NTCs/AP baseada numa reação eletroquímica heterogênea 

entre íons ferricianeto em solução aquosa e espécies de ferro presentes no interior dos 

NTCs (NTC-Fe).[129] Nesta rota em particular, o AP é formado diretamente sobre as paredes 

dos NTCs, ocorrendo um contato efetivo entre os dois materiais que torna o compósito 
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química e eletroquimicamente muito estável. A alta estabilidade do compósito obtido por 

esta rota também possibilita um bom desempenho quando aplicado como sensor e material 

eletrocrômico.[129-131] Essa rota foi adaptada para a preparação de compósitos do tipo 

NTC/AAP por duas vias distintas: i) substituindo-se o sal em solução por K4[Ru(CN)6], o 

análogo púrpura de Rutênio (PR), de fórmula Fe4[Ru(CN)6]3.nH2O foi preparado, formando o 

compósito NTC/PR;[132] ii) utilizando-se NTCs diferentes, com preenchimento constituído de 

espécies de cobalto ao invés de ferro (NTC-Co), e a solução de K3[Fe(CN)6], o análogo 

hexacianoferrato de cobalto (CoHCFe), de fórmula Co3[Fe(CN)6]2.nH2O foi sintetizado.[133] A 

FIGURA 7 mostra um esquema da rota original de formação do compósito NTC/AP e sua 

adaptação para a formação dos análogos. 

 

 

FIGURA 7 – Esquema da rota de formação dos compósitos NTC/(A)AP. 

 

Os compósitos NTC/(A)AP podem ser processados de diferentes formas, como 

pasta de carbono ou na forma de filmes finos. Materiais na forma de filmes finos apresentam 

algumas vantagens, como pequena massa de material necessário, grande área superficial, 

maior tempo de vida útil e transparência, sendo essa última característica essencial em 

aplicações como dispositivos fotovoltaicos ou eletrocrômicos.  

O GQM-UFPR desenvolveu uma rota bastante simples de processamento de 

materiais e compósitos na forma de filmes finos, transparentes e autossustentados, 

utilizando sistemas bifásicos onde o filme é formado em interfaces L/L sob agitação.[134] A 

partir desta rota já foram desenvolvidos diversos filmes de materiais de carbono[135], 

compósitos poliméricos[134, 136-139] e de nanopartículas metálicas.[140, 141] Sistemas bifásicos 

líquido/líquido (L/L) têm sido explorados tanto no estudo de processos de transferência de 

elétron e/ou íons, mas também na preparação de materiais nanoestruturados.[142, 143] A 

interface entre líquidos imiscíveis fornece um ambiente livre de defeitos favorável à 

deposição de partículas. Movidas pela diminuição da energia interfacial, partículas dispersas 
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em uma das fases espontaneamente migram para a interface L/L.[144-146] Para partículas 

micrométricas, a redução da energia livre é da ordem de 107kBT (kb = constante de 

Boltzmann e T temperatura), formando estruturas auto-montadas bastante estáveis e 

irreversíveis. Para estruturas nanométricas, a diminuição da energia é de 101 a 104 KbT. 

Nesse caso, partículas muito pequenas (<5 nm) podem ser removidas da interface, 

formando filmes menos estáveis.[145] O sistema bifásico pode ser utilizado para imobilizar 

partículas previamente sintetizadas de forma organizada;[147] funcionalizar nanopartículas 

seletivamente[148], sintetizar filmes finos autossustentados a partir de precursores dispersos 

nas diferentes fases, onde a interface atua como ponto de contato entre reagentes 

presentes em fases distintas; [149] ou preparar compósitos.[150]  

A combinação das duas rotas descritas pelo GQM permite a formação de filmes 

finos e homogêneos de compósitos NTC/(A)AP, através do processamento e deposição de 

filmes de NTCs em substratos adequados via o método interfacial L/L, e posterior 

eletrodeposição dos HCMs utilizando os filmes como eletrodos de trabalho. Entretanto, essa 

metodologia também possui algumas restrições, quanto às características do substrato 

utilizado. Uma vez que os filmes são submetidos a VCs em soluções de [M’(CN)6]x-, não é 

possível usar substratos metálicos que reajam com essas espécies. Além disso, o emprego 

de substratos não condutores ou flexíveis restringe a área e a homogeneidade com que os 

compósitos são formados, limitando alguns aspectos da aplicação e construção de 

dispositivos. Dessa forma, é também interessante considerar a obtenção do compósito 

NTC/(A)AP por inteiro na interface L/L, onde ele poderia ser posteriormente depositado 

diretamente sobre o substrato de interesse.  

Além de reações espontâneas entre duas fases nos sistemas L/L, a deposição de 

materiais também pode ocorrer através da polarização da interface entre duas soluções 

eletrolíticas imiscíveis.[151, 152] Nesse caso pode-se utilizar não só os parâmetros de síntese 

comuns em sistemas L/L, como concentração, pH e tempo, mas também a polarização da 

interface, que governa a taxa de transferência de íons e elétrons entre as fases, permitindo 

um controle ainda mais fino na síntese.[143, 153, 154] O grupo de pesquisa em eletroquímica de 

Manchester – UK  utiliza esse tipo de sistema no preparo de diferentes materiais ou 

compósitos, reportando a síntese de polímeros e nanopartículas de Au, Pd e Pt na ausência 

e presença de NTCs e grafeno imobilizados na interface. O controle rigoroso das 

características de cada fase permite inclusive a funcionalização assimétrica de 

nanoestruturas de carbono por nanopartículas diferentes em cada lado da interface.[151, 153, 

155-162] É possível então que o controle da polarização de um sistema bifásico contendo 

NTCs permita a formação de compósitos NTC/HCM em interfaces L/L.  

Considerando a potencialidade de NTCs e HCMs em aplicações na geração e 

armazenamento de energia e os bons desempenhos observados para os compósitos 
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NTC/(A)AP desenvolvidos no GQM em trabalhos anteriores, o foco deste trabalho consiste 

no estudo desses materiais na aplicação em dispositivos fotovoltaicos e baterias. 
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2. OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem como objetivo geral o preparo de diferentes nanocompósitos 

formados entre azul da Prússia e seus análogos, nanotubos de carbono e TiO2 para 

aplicação em dispositivos fotovoltaicos e baterias. 

Como objetivos específicos: 

i) estudar o efeito do cátion presente na eletrodeposição dos (A)AP na 

formação de compósitos NTC/(A)AP na estrutura e propriedades dos 

mesmos; 

ii) avaliar os filmes finos de nanocompósitos do tipo NTC/(A)AP quanto ao 

desempenho como cátodo de baterias aquosas de íons-potássio, -sódio e -

lítio; 

iii) obter compósitos do tipo NTC/AP em interfaces L/L por eletrodeposição; 

iv) obter compósitos do tipo NTC/AP em interfaces L/L via síntese química; 

v) estudar a cinética e mecanismo de crescimento do AP sobre filmes de NTC-

Fe; 

vi) preparar eletrodos de carbono ativado e de subprodutos de síntese de NTC-

Co para aplicação como ânodo de baterias aquosas; 

vii) construir e testar baterias aquosas baseadas nos filmes compósitos de 

NTC/(A)AP e diferentes ânodos; 

viii) obter e otimizar o preparo de filmes finos e transparentes de compósitos do 

tipo NTC/TiO2; 

ix) formar compósitos NTC/TiO2/(A)AP a partir de filmes NTC/TiO2; 

x) testar dos compósitos NTC/TiO2/(A)AP como fotoânodo em medidas de 

fotocorrente e otimização das condições para aplicação em dispositivos 

fotovoltaicos; 

xi) caracterizar todos os materiais obtidos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. REAGENTES  

 

Os seguintes reagentes e solventes foram utilizados sem purificação prévia: 

K3[Fe(CN)6] (Sigma-Aldrich e Vetec), K4[Fe(CN)6] (Sigma-Aldrich), LiCl (Sigma Aldrich e 

Vetec), KCl (Vetec), NaCl (Vetec), K4[Ru(CN)6] (Aldrich), FeCl3 (Acros Organics), 

Cobaltoceno (Aldrich), CoCl3 (Neon), TiO2 (Aldrich), cloreto de 

bis(trifenilfosforanilideno)amônio (BTPPACl – Sigma-Aldrich), tetraquis(4-fluorfenil)borato de 

sódio dehidratado (NaTFPB – Alfa Aesar), ácido trifluoracetico (TFA – Aldrich), Tolueno 

(Aldrich e Carlo Erba), 1,2-diclorobenzeno (DCB – Aldrich), ácido sulfúrico (Sigma-Aldrich), 

solução de ácido nítrico (Sigma-Aldrich), ácido clorídrico (Sigma-Aldrich), clorofórmio 

(Biotec), carbono ativado (YEC-8A). O tetraquis(4-fluorfenil) borato de 

bis(trifenilfosforanilideno)amônio (BTPPATFPB) foi sintetizado pela mistura e recristalização 

do BTPPACl e NaTFPB.[163] O ferroceno (Acros Organics) foi previamente purificado por 

sublimação e recristalização. Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura.  

 

3.2. SÍNTESE DE NANOTUBOS DE CARBONO  

 

Os NTCs preenchidos com espécies de ferro (NTC-Fe) e cobalto (NTC-Co) foram 

sintetizados de acordo com a metodologia descrita no GQM, através do método de 

deposição química de vapor (chemical vapour deposition – CVD).[164, 165] Resumidamente, 

para a síntese dos NTC-Fe, 0,70 g de ferroceno são inseridos em um tubo de quartzo dentro 

de um forno tubular de duas regiões. O sistema é fechado e purgado com um fluxo 

controlado de argônio. O ferroceno é sublimado na primeira região, aquecida a 300ºC, e 

arrastado pelo fluxo de argônio até a segunda região, mantida a 900ºC, onde ocorre a 

formação dos NTCs. Os NTC-Co são sintetizados de forma análoga, utilizando-se 

cobaltoceno como precursor. O material é pesado em uma glove bag e posicionado na 

primeira região do forno, aquecida a 200ºC, e arrastada por um fluxo de argônio até a 

segunda região, a 900ºC. Visando remover impurezas como outras formas de carbono e 

espécies metálicas não encapsuladas, ambos os NTCs foram tratados antes do uso. Os 

NTC-Fe (20 mg) foram tratados em banho de ultrassom com TFA (5 mL) em tolueno (50 mL) 

por 2h. O material tratado foi centrifugado e lavado com tolueno e acetona e seco em estufa 

a 80ºC. Os NTC-Co foram tratados termicamente, aquecidos a 280ºC por 2 horas sob fluxo 

de ar.  

 

 



40 
 

 
 

3.3. PREPARO DE FILMES INTERFACIAIS DE NANOTUBOS DE CARBONO 

 

Filmes finos de NTC-Fe e NTC-Co, denominados NFe e NCo, respectivamente, 

foram preparados conforme o método bifásico desenvolvido no GQM (FIGURA 8).[134] Para o 

preparo do filme NFe, 0,30 mg de NTC-Fe foram dispersos em 20 mL de tolueno em 

ultrassom de ponta (Cole-Parmer CP505) durante 10 minutos, com 40% de amplitude e 

pulsos ligado/desligado de 59/59s em banho de gelo. Essa dispersão foi colocada sob 

agitação de 2500 rpm com 20 mL de água ultrapura em um balão de 50 mL. Para o filme 

NCo, 0,30 mg desse material foi disperso em 20 mL de clorofórmio em ultrassom de ponta 

por 15 minutos, com 50 % de amplitude e pulsos 50/10s em banho de gelo. Da mesma 

forma, a dispersão foi adicionada a um balão de 50 mL contendo 20 mL de água ultrapura 

sob agitação de 2500 rpm. Após cessada a agitação, os filmes de NTCs são 

espontaneamente formados na interface entre os dois líquidos. Antes da deposição em 

substratos, as fases foram trocadas por solvente puro, para retirar quaisquer impurezas. No 

caso do filme NCo, o clorofórmio foi substituído por tolueno. Os filmes foram transferidos 

com o auxílio de uma pipeta para um béquer contendo água e os substratos adequados 

suportados por uma haste. A deposição dos filmes é feita levantando-se a haste de 

suporte.[135] Após a deposição, os filmes foram secos em mufla por 2 horas a 200 ºC. Para o 

estudo da eletrodeposição na interface L/L, as fases do filme NFe foram trocadas por 

solvente puro, e o tolueno substituído por diclorobenzeno (DCB). Com o auxílio de uma 

pipeta o filme foi transferido para a cela de 4 eletrodos contendo a interface água/DCB. 

 

 

FIGURA 8 – Esquema da preparo de filmes NFe e NCo pelo método interfacial.[166]  
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3.4. PREPARO DE FILMES FINOS DE NANOCOMPÓSITOS DE NANOTUBOS DE 

CARBONO E TiO2 

 

Filmes finos de NTC/TiO2 (NTC-Fe) também foram preparados pelo método 

interfacial, de forma similar ao esquema da FIGURA 8. Duas rotas foram empregadas: em 

uma o TiO2 foi disperso juntamente com os NTCs na fase orgânica, enquanto que em outra 

os materiais foram dispersos em fases distintas, NTCs em tolueno e TiO2 em água (FIGURA 

9). A dispersão de NTC-Fe foi feita com 0,60 mg de material em 40 mL de tolueno, em 

ultrassom de sonda por 10 minutos a 40% de amplitude e pulsos ligado/desligado 50/10 s, 

em banho de gelo. Quando na fase orgânica, 1,0 mg de TiO2 foi disperso juntamente com o 

NTC-Fe nas mesmas condições sendo a dispersão final adicionada à 40 mL de água 

ultrapura sob 2500 rpm de agitação. Quando na fase aquosa, 1,0 mg do material foi 

disperso em 40 mL de água ultrapura por 10 minutos em ultrassom de ponta a 40% de 

amplitude em pulsos ligado/desligado 50/10 s em banho de gelo na qual foi adicionada a 

dispersão de NTC em um sistema sob 2500 rpm de agitação. Após cessada a agitação, 

ambas as fases foram lavadas e trocadas para a remoção de eventuais materiais que não 

estivessem na interface. Os filmes foram depositados sobre ITO e secos em mufla por 2h a 

200 ºC. Os compósitos foram denominados de acordo com a fase em que o TiO2 foi 

disperso. NFe/TiO2aq e NFe/TiO2org para as fases aquosa e orgânica, respectivamente.  

 

FIGURA 9 – Esquema da preparo de filmes NFe/TiO2 pelo método interfacial.[167] 

 

3.5. ELETRODEPOSIÇÃO DE AZUL DA PRÚSSIA E ANÁLOGOS SOBRE FILMES DE 

NANOTUBOS DE CARBONO E NANOTUBOS DE CARBONO/TiO2 DEPOSITADOS 

SOBRE ITO 

 

As eletrodeposições do AP, PR e CoHCFe foram feitas através da metodologia 

desenvolvida no GQM, que se dá pela reação heterogênea das espécies metálicas 

presentes no interior dos NTCs e uma solução aquosa do sal adequado.[129] Cada um dos 

materiais foi eletrodepositado em condições otimizadas de acordo com trabalhos anteriores 

através de voltametria cíclica, usando um potenciostato μAutolab tipo III (Methrom), uma 



42 
 

 
 

cela convencional de três eletrodos, um fio de Pt como contra eletrodo (CE), Ag/AgCl (KCl 3 

mol L-1) como referência (ERef) e filmes de NTC como eletrodo de trabalho (ET). As 

condições de eletrodeposição de cada compósito estão apresentadas na TABELA 1.  

 

TABELA 1 – Condições experimentais de eletrodeposição dos (A)AP. 

Compósito ET Eletrólito pH 
Janela de 

Potencial / V 

NFeAP[130] NFe K3[Fe(CN)6] 1,0 mmol L-1 7,00 -0,30 a 1,40  

NFePR[132] NFe K4[Ru(CN)6] 1,0 mmol L-1 4,00 -0,30 a 1,20  

NCoHCFe[165] NCo K3[Fe(CN)6] 0,1 mmol L-1 4,00 -0,30 a 1,00  

Para todos os compósitos: vel. varredura 50 mV s-1,nº total de ciclos: 100. CE: fio de Pt; ERef: 

Ag/AgCl (KCl 3 mol.L-1) Eletrólito de suporte: KCl, NaCl ou LiCl, 0,1 mol L-1. 

 

Por exemplo, o compósito com AP foi sintetizado usando um filme NFe como ET, 

realizando-se VCs de -0,30 a 1,40 V com velocidade de varredura de 50 mV s-1 numa cela 

eletroquímica contendo solução aquosa de 1,0 mmol L-1 K3[Fe(CN)6] e 0,1 mol L-1 de XCl (X 

= K, Na ou Li), pH 7,0, num total de 100 ciclos. Para os compósitos do tipo NTC/(A)AP, três 

diferentes eletrólitos de suporte (ES) foram empregados, KCl, NaCl e LiCl a fim de se avaliar 

o efeito do cátion durante a síntese dos HCMs. Os compósitos foram nomeados de acordo 

com o filme usado como eletrodo de trabalho, o HCM eletrodepositado e o cátion do 

eletrólito de suporte. Por exemplo, o filme NFe modificado com AP usando KCl será 

chamado NFeAPK. Dessa forma, o conjunto de filmes NTC/(A)AP é constituído de 9 

amostras: três diferentes HCM, cada um sintetizado com um dos três diferentes eletrólitos 

de suporte. Os compósitos do tipo NTC/TiO2/(A)AP foram preparados apenas com filmes 

NFe/TiO2 e utilizando KCl como eletrólitos de suporte, gerando os compósitos denominados 

NFe/TiO2/AP e NFe/TiO2/PR.  

 

3.6. ESTUDO CINÉTICO DA ELETRODEPOSIÇÃO DE AZUL DA PRÚSSIA SOBRE 

FILMES DE NANOTUBOS DE CARBONO 

 

A eletrodeposição do AP sobre filmes NFe para os estudos cinéticos foi realizada 

nas condições padrão descritas na TABELA 1. Entretanto, a concentração de K3[Fe(CN)6] 

em solução foi variada, com concentrações de 1,00, 0,75, 0,50, 0,25 e 0,10 mmol L-1, e KCl 

0,1 mol L-1 como eletrólitos de suporte. Um máximo de 200 ciclos foi aplicado em cada 

concentração. 
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 Para avaliar o crescimento do AP sobre os filmes, foram realizadas medidas de 

espectroeletroquímica UV-Vis utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu UV-2450 

acomplado a um potenciostato PalmSens3 (Emstat). Uma cubeta de quartzo com caminho 

ótico de 10 mm foi utilizada como cela eletroquímica com a mesma configuração de 3 

eletrodos. Durante as medidas de espectroeletroquímica UV-Vis, o filme NFe foi posicionado 

normal à luz incidente. O crescimento do AP foi acompanhado por duas metodologias, No 

método 1, a transmitância em 680 nm foi medida ao longo do tempo, enquanto o AP é 

eletrodepositado por VC. No método 2, espectros completos de 200 a 900 nm foram 

coletados entre cada ciclo, nas 20 primeiras VCs e então a cada 5 ciclos. Nesse caso a VC 

teve seu potencial final em 0,5 V de modo a deixar o material formado no estado do AP, e 

não nas suas formas reduzida ou oxidada que apresentam diferentes absorções.[168] Todos 

os experimentos foram feitos a 23ºC. As constantes de primeira ordem (kobs) foram 

calculadas para as curvas de absorbância vs. tempo obtidas para os dois métodos. 

Constantes cinéticas também foram calculadas para os dados eletroquímicos, através de 

curvas de carga do processo redox vs. tempo. O tempo de duração de um ciclo (68 s) foi 

calculado a partir da janela de potencial e velocidade de varredura empregadas para 

converter os dados em função do tempo, incluindo kobs. As curvas foram corrigidas antes dos 

ajustes devido a desvios de linha base causados por alterações no sistema, como consumo 

do eletrólito, saída das espécies de ferro dos NTCs, mudança na espessura e índice de 

refração do filme devido à deposição do AP, entre outros. No método 1, a variação da 

transmitância da espécie BP (TBP) em relação ao ciclo 1 foi calculada e subtraída das curvas 

T680 nm vs. tempo. No método 2, a variação de absorbância do ponto isosbéstico foi subtraída 

da A680 nm. O ajuste das curvas foi feito utilizando um programa iterativo pelo método de 

mínimos quadrados. Para o estudo cinético através de espectroscopia Raman e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), amostras distintas foram preparadas com diferentes tempos 

de síntese (i.e. número de ciclos voltamétricos).  

 

3.7. ELETRODEPOSIÇÃO DE AZUL DA PRÚSSIA EM INTERFACE LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

Um sistema de 4 eletrodos foi empregado utilizando-se uma cela eletroquímica 

caseira de três braços com capilares de Luggin em dois deles para conectar a solução aos 

eletrodos de referência (FIGURA 10). O volume total da cela é de aproximadamente 4 mL. 

Eletrodos de referência Ag/AgCl foram preparados no laboratório e malhas de Pt foram 

utilizadas como CE em ambas as fases orgânica e aquosa. A composição padrão da cela 

está apresentada na FIGURA 10. Uma solução 10 mmol L-1 de BTPPATFPB em DCB foi 

utilizada como fase orgânica. Uma interface de referência foi criada colocando-se uma 

solução de 1 mmol L-1 BTPPACl e 10 mmol L-1 LiCl sobre a fase orgânica contida no braço 
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do capilar de Luggin. 0,1 mol L-1 LiCl foi usado como o eletrólito suporte padrão da fase 

aquosa, onde o meio foi variado de acordo com o estudo. O pH foi ajustado utilizando-se 

HNO3:H2SO4 (1:1). Para a deposição do AP, 1,0 mmol L-1 K3[Fe(CN)6 ou 1,0 mmol L-1 

K4[Fe(CN)6 foram adicionados à fase aquosa. As fases foram inseridas de modo que a 

interface L/L ficasse posicionada entre os capilares de Luggin. Para as medidas com NTC, o 

filme previamente preparado (vide seção 3.3) foi depositado na interface L/L com uma 

pipeta. 

Para os estudos de otimização da eletrodeposição do AP na interface L/L, foi 

utilizado um potenciostato Autolab PGSTAT 100 (Metrohm) enquanto que os estudos de 

espectroeletroquímica Raman in situ foram realizados com um potenciostato EmStat3 

(PalmSens).  

 

FIGURA 10 – Esquema da configuração de uma cela de 4 eletrodos para medidas eletroquímicas na 
interface L/L 

 

3.8. SÍNTESE QUÍMICA DE AZUL DA PRÚSSIA SOBRE FILMES DE NANOTUBOS DE 

CARBONO EM INTERFACES LÍQUIDO/LÍQUIDO 

 

Para a formação de compósitos NTC/AP em interfaces L/L via síntese química do 

AP, o sistema interfacial foi primeiramente utilizado para o preparo de filmes de NTC 

conforme seção 3.3 e posteriormente para a síntese química do AP via decomposição ácida 
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do [Fe(CN)6]3- favorecida pelo 1,1-dimetilferroceno (DMFc) conforme apresentado na 

FIGURA 11. A condição padrão de preparo dos filmes de NFe (etapa 1) foi mantida. As 

condições de síntese do AP foram variadas, como pH, tempo e agitação, descritas na 

TABELA 2. Em todas as sínteses, a fase aquosa utilizada foi uma solução de K3Fe(CN)6 1,0 

mmol L-1
 e KCl 0,1 mol L-1. As condições foram variadas a partir da síntese de referência 

descrita na FIGURA 11 e destacada na TABELA 2, empregando-se um filme NFe, fase 

aquosa pH 3,0, fase orgânica de DMFc 1,0 mmol L-1 em tolueno, agitação de 2500 RPM e 

4h de reação, com uma razão 1:1 entre os volumes de cada fase (20 mL de cada). A 

nomenclatura adotada refere-se ao tempo de reação e o pH utilizado, nesse caso 4hpH3. As 

variações com relação à essa síntese estão destacadas em negrito na TABELA 2, sendo 

adicionado um “-x” na nomenclatura quando na ausência de algum dos parâmetros. Para 

verificar o efeito dos NTC, também foram realizadas sínteses com o dobro de NTCs 

(4hpH3+). CUIDADO: GERAÇÃO DE HCN COMO SUBPRODUTO! 

 

 

FIGURA 11 – Esquema do processo de síntese química dos compósitos NTC/AP na interface L/L. 

 

Após o tempo de reação, as fases foram sucessivamente lavadas, trocando-as por 

água ultrapura e tolueno, visando remover as espécies em solução e AP disperso na fase 
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aquosa, não aderido ao filme de NTC. O filme presente na interface L/L foi transferido com 

uma pipeta para um béquer contendo os substratos de interesse presos a uma haste e 

imersos em água ultrapura. Uma vez imobilizado na interface água/ar, o filme foi depositado 

sobre os substratos levantando-se a haste. Após a deposição, os filmes foram secos em 

mufla a 100ºC por 1h.  

 

TABELA 2 – Condições reacionais de síntese química de filmes NTC/AP em interface L/L. 

 Nome [NTC] / 
mg L-1 

Tempo 
/ h pH Fase orgânica Agitação 

1 4hpH3 15 4 3.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno S 

2 4hpH7 15 4 7.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno S 

3 4hpH3-agit 15 4 3.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno N 

4 4hpH3-DMFc 15 4 3.0 Tolueno S 

5 4hpH3-NTC 0 4 3.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno S 

6 4hpH3-film* 15 4 3.0 NTC 15 mg L-1 + DMFc 
1mmol L-1 em tolueno S 

7 24hpH3 15 24 3.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno S 

8 4hpH3+ 30 4 3.0 DMFc 1mmol L-1 em tolueno S 

 
*Sem etapa 1, NTCs adicionados com o DMFc 
Para todas as amostras: fase aquosa 0,1 mol L-1 KCl e 1,0 mmol L-1 K3[Fe(CN)6]. 
Volume da fase aquosa: 20 mL, volume da fase orgânica: 20 mL 

 

3.9. PREPARO DE FILMES DE CARBONO PARA ÂNODOS DE BATERIA 

 

Amostras de nanopartículas de carbono/Co3O4, formadas como subproduto da 

síntese de NTC-Co (depositadas em regiões diferentes do forno onde não são formados 

NTC-Co) foram empregados como materiais para ânodos de bateria. Quatro amostras foram 

avaliadas referentes a cada uma das regiões do tubo de síntese, conforme trabalho anterior, 
[169] sendo as amostras denominadas F1, F2-2, F2-3 e EX. As amostras foram processadas 

na forma de filmes finos pelo método interfacial. As condições foram otimizadas e os 

parâmetros utilizados foram os seguintes: 1,5 mg de material foi disperso em 20 mL de 

tolueno, (amostras F1, F2-2 e F2-3) ou clorofórmio (amostra EX) em ultrassom de ponta por 

10 minutos, 40 % de amplitude e pulsos 50/10 (ligado/desligado). A dispersão foi adicionada 

a um balão de 50 mL contando 20 mL de água ultrapura sob agitação de 2500 RPM. A 

mistura foi agitada por no mínimo 6 h. Os filmes foram depositados pelo mesmo 
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procedimento da FIGURA 8, onde para o filme EX, o clorofórmio foi primeiramente 

substituído por tolueno. Os filmes foram secos em mufla por 2h a 200º C antes do uso.  

 

3.10. PREPARAÇAO DE ELETRODOS DE CARBONO ATIVADO 

 

Os eletrodos de carbono ativado (CA) foram preparados por filtração. Uma massa 

de 0,30 mg de CA foi dispersa em 20 mL de isopropanol em ultrassom de ponta, por 10 

minutos a 40 % de amplitude e pulsos 50/10s, em banho de gelo. A dispersão foi inserida 

em uma seringa contendo um filtro de seringa com uma membrana de fluoreto de 

polivinilideno (PVDF) de 13 mm de diâmetro e 0,1 μm de poro (VVLP01300 – MilliPore®). A 

seringa foi afixada em uma bomba de infusão e a filtração realizada a uma taxa de 10 mL h-1 

(FIGURA 12). A membrana contendo o CA foi removida do filtro e seca em estufa a 70 ºC 

por 1h. Esse eletrodo foi utilizado para a construção das baterias do tipo coin cell, 

apresentando uma massa total de CA de aproximadamente 0,30 mg. 

Para empregar o eletrodo de CA em uma cela convencional de três eletrodos, foi 

feito um contato com um fio de Pt, fixando-o com esmalte o qual também isola 

eletroquimicamente o fio de Pt em contato com a solução (FIGURA 12b). O diâmetro da 

área ativa contendo o CA é de 1 cm, conforme mostrado na fotografia. 

 

FIGURA 12 – Fotografias (a) do sistema de filtração para preparo dos eletrodos de CA e (b) da 
membrana modificada com CA e o contato elétrico com o fio de Pt. 

 

3.11. AVALIAÇÃO DOS FILMES COMO ELETRODOS DE BATERIAS 

 

Os filmes compósitos do tipo NTC/(A)AP foram avaliados quanto às suas 

propriedades como eletrodos para baterias, na presença de diferentes cátions, utilizando 
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como eletrólitos soluções aquosas de KCl, NaCl ou LiCl, a 0,1 mol L-1. Os potenciais de 

corte foram avaliados com base nos perfis voltamétricos e das curvas de carga e descarga 

(CD). Diferentes correntes foram aplicadas e posteriormente convertidas em densidade pela 

massa dos filmes. A estabilidade dos filmes foi verificada por 2 mil ciclos de carga-descarga 

em condições otimizadas para cada compósito. 

Para o cálculo da capacidade específica dos compósitos, foram determinadas as 

massas dos filmes. Em um substrato previamente pesado, o filme foi depositado e seco em 

estufa a vácuo, para se evitar qualquer resíduo de água ou solvente proveniente do preparo 

do filme. O substrato+filme foi então pesado e essas etapas de deposição, secagem e 

pesagem realizadas diversas vezes. Pela diferença da massa total e a massa do substrato, 

a massa do filme foi determinada em função da área. Esse processo foi feito para os filmes 

NFe, NCo, 4hpH3, 4hpH3+, F1, F2-2 e F2-3. Nos filmes da rota química interfacial em que 

houve pouca ou nenhuma formação de AP, foi utilizada a massa do filme NFe, enquanto 

que para as amostras 24hpH3 e 4hpH3-film foi utilizada a massa do filme 4hpH3. Nos filmes 

NTC/(A)AP modificados por eletrodeposição foram utilizadas as massas dos filmes NFe e 

NCo. As massas calculadas para os filmes NFe, NCo, 4hpH3 e 4hpH3+, F1, F2-2 e F2-3 

foram, respectivamente, 14,0, 5,0, 19,2 e 34,6, 4,7, 23,2 e 24,5 μg cm-2. Esse valor também 

foi utilizado para definir as densidades de corrente aplicadas nas curvas CD, visto que, 

assim como a capacidade, a corrente deve ser normalizada pela massa para poder ser 

comparada 

 

3.12. CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

Para os compósitos do tipo NTC/AP obtidos na interface L/L, um sistema comercial 

de baterias tipo coin cell modelo LIR2032 foi empregado. Os eletrodos foram depositados 

em membranas de PVDV (VVLP01300 – MilliPore®) que atuaram como separador sólido do 

dispositivo. Entre o filme compósito e a base (polo positivo) foram adicionados dois 

espaçadores/coletores de corrente e entre o filme de CA e a capa (polo negativo) foi 

adicionado um espaçador. Durante a montagem, o eletrólito KCl 0,5 mol L-1 foi pingado 

excessivamente sobre as membranas para garantir o preenchimento total da célula. Após a 

selagem, as baterias foram deixadas em repouso por 12h antes de serem testadas. 

Para os compósitos NCoHCFe, dispositivos caseiros foram construídos. Um 

substrato de ITO de 2,5×1 cm foi utilizado para o preparo dos filmes NCoHCFeK (cátodo) e 

F1 (ânodo). Um separador de polidimetilsiloxano (PDMS) de aproximadamente 2 mm de 

espessura com uma janela de 0,5×1,0 cm para inserção do eletrólito NaCl 0,5 mol L-1 foi 

utilizada entre os eletrodos. O separador foi colado com PDMS recém preparado no primeiro 

eletrodo, seco em estufa a 100º C por 1h. Após a secagem o eletrólito foi pingado e o 
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segundo eletrodo colado com PDMS recém preparado com um deslocamento de 

aproximadamente 1 cm para permitir contato elétrico.  

 

3.13. MEDIDAS FOTOELETROQUÍMICAS  

 

Medidas de geração de fotocorrente foram realizadas primeiramente em meio 

aquoso, com diferentes eletrólitos, a fim de se avaliar o desempenho dos diferentes 

materiais antes da construção de um dispositivo. Um sistema convencional de três eletrodos 

foi montado no interior de uma cubeta de quartzo, com fio de Pt como CE, Ag/AgCl (KCl 3,0 

mol L-1) como ERef o filmes do tipo NTC/TiO2/(A)AP como ET. Uma solução aquosa de 0,5 

mol L-1
 KCl, 10,0 mmol L-1 KI e 1,0 mmol L-1 I2 foi empregada como eletrólito, preparada 

imediatamente antes do uso. Para simulação da irradiação solar, utilizou-se uma lâmpada 

de xenônio Oriel 6902 com um filtro 1.5 AM e uma irradiação total calibrada em 100 W/m2. O 

sistema foi posicionado em frente à lâmpada de modo que o ET ficasse perpendicular e ao 

centro da irradiação. As medidas eletroquímicas foram controladas por um potenciostato 

portátil PalmSense controlado pelo software PSTrace 4.6. As correntes foram medidas 

enquanto que, por cronoamperometria, potenciais fixos eram aplicados durante ciclos de 

claro (modo ligado) e escuro (modo desligado) (FIGURA 13). 

 

FIGURA 13 – Esquema do sistema utilizado nas medidas de fotocorrente dos filmes NTC/TiO2/HCM. 

 

3.14. CARACTERIZAÇÕES 

 

Os materiais obtidos em todas as etapas descritas previamente foram 

caracterizados por diferentes técnicas.  

Difratometria de raios X (DRX) em um equipamento Shimadzu (modelo XRD – 

6000) operando com radiação CuKα (λ = 1,5418 Å) em modo normal para pós e no modo 

baixo ângulo para filmes finos, com ângulo de incidência de ϴ = 0,1.  
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Espectroscopia Raman em um aparelho Renishaw (System 3000), acoplado a um 

microscópio ótico de resolução espacial de 1μm com tempo de acumulação de 10 s e um 

mínimo de 20 acumulações por espectro. As medidas foram efetuadas com laser de Ar+ (λ = 

514,5 nm, 2,41 eV) e He-Ne (λ = 632,8 nm, 1,96 eV) com 20% da potência nominal total. 

Vários espectros foram obtidos em pontos diferentes das amostras e os dados apresentados 

aqui são representativos desses espectros. Para processamento dos dados e deconvolução 

das bandas, a linha base foi subtraída dos espectros e as bandas ajustadas com a função 

lorentziana com um máximo de 200 interações. Para o estudo da eletrodeposição do AP na 

interface L/L foi empregado um espectrômetro Renishaw inVia (RE04) com um porta 

amostras móvel de resolução espacial de 1 μm, acoplado a um laser com excitação em 633 

nm (1,96 eV) de 32 mW de potência. Um adaptador em L foi acoplado a objetiva de 20× de 

modo que o laser incidisse paralelamente à interface L/L. 

 Microscopia eletrônica de varredura utilizando um MEV-FEG TESCAN com 

aceleração de 10 kV e Quanta 650 FEG (ThermoFisher Scientific) com aceleração de 15 kV. 

Para medidas de tamanho de partícula foi empregado o software Mira da Tescan. Para 

análise elementar com espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDS), o detector 

EDS (Oxford Instruments) acoplado ao MEV-FEG da Tescan e operado pelo software AZtec. 

 Espectroscopia UV-Vis, utilizando um espectrofotômetro Shimadzu UV-2450. 

 Medidas eletroquímicas foram realizadas em diferentes configurações e 

equipamentos e estão descritas com detalhe em cada uma das seções experimentais. Para 

caracterizações eletroquímicas padrão, foi empregado um potenciostato Autolab tipo III 

(Methrom) operado pelo software GPS, em um sistema de 3 eletrodos com Pt como CE e 

Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) como ERef.  

As medidas de resistência de folha foram realizadas em um 4 pontas Jandel 

Universal Probe com espaçamento entre pontas de 1 mm, pressão de 10g/ponta e correntes 

de 10 nA a 10 μA.  As correntes foram aplicadas nos dois sentidos para validação do valor 

de resistência de folha e as medidas feitas em pelo menos 10 pontos da amostra. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A FIGURA 14 apresenta um organograma do trabalho desenvolvido nesta tese. Ele 

consiste no desenvolvimento, caracterização e aplicação de materiais para duas áreas 

distintas: baterias e fotovoltaicos. A seção de baterias subdivide-se em cátodos e ânodos, 

sendo o primeiro formado pelos compósitos do tipo NTC/(A)AP e o segundo por espécies de 

carbono. Os compósitos foram sintetizados e processados por três diferentes metodologias. 

O efeito do cátion durante e após a síntese dos materiais foi avaliado nos compósitos 

obtidos via eletrodeposição sobre filmes de NTC depositados em ITO. Especificamente para 

o compósito NFeAP formado por essa rota, foram realizados estudos cinéticos a respeito do 

crescimento do AP. Dois tipos diferentes de baterias foram construídos com os sistemas 

otimizados. Cada parte do trabalho foi sombreada com uma coloração diferente 

correspondendo as divisões dos capítulos desta tese. 
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4.1. ELETRODEPOSIÇÃO DE AZUL DA PRÚSSIA SOBRE FILMES DE NANOTUBOS DE 

CARBONO EM INTERFACES LÍQUIDO/LÍQUIDO 

 

A rota de formação de compósitos do tipo NTC/(A)AP desenvolvida no GQM 

emprega uma reação heterogênea entre as espécies metálicas presente no interior das 

cavidades dos NTCs e espécies [M’(CN)6]3- em solução, através de voltametria cíclica, 

utilizando um filme de NTC preenchido com espécies metálicas (NTC-Fe ou NTC-Co) como 

eletrodo de trabalho. Propôs-se então verificar a possibilidade de se utilizar essa mesma 

rota diretamente na interface L/L, através da polarização da interface, em um sistema de 4 

eletrodos. Dessa maneira, os NTC-Fe não estariam depositados sobre um substrato sólido, 

mas auto organizados como um filme diretamente na interface L/L .  

Em qualquer metodologia empregada, a formação do AP está condicionada a 

reação de [Fe(CN)6]3-/4- e íons férricos ou ferrosos. A síntese empregando um único 

precursor, [Fe(CN)6]3-, exige a sua decomposição a fim de formar as espécies de Fe3+ 

necessárias. Na rota desenvolvida no GQM, também é utilizada uma única solução de 

[Fe(CN)6]3- porém em condições mais brandas, onde não há a decomposição do mesmo, e 

as espécies de ferro necessárias para a reação são fornecidas pelos NTCs, onde estão 

encapsuladas em suas cavidades. Desse modo, a síntese do AP está condicionada à saída 

das espécies de ferro do interior dos NTCs e posterior reação com os sais em solução. A 

combinação de potencial eletroquímico e pH adequados promovem esse processo de 

eletrodissolução. Na rota desenvolvida, os filmes de NTCs são submetidos a VC de -0,3 a 

1,4 V, em solução de K3[Fe(CN)6] em pH 7.[130]  Em valores de pH mais baixos, janelas de 

potencial menores podem ser empregadas, porém a taxa, a qualidade estrutural e a 

quantidade de material formado serão diferentes. Esse comportamento é exemplificado pela 

FIGURA 15 onde filmes de NFe foram submetidos a VCs em diferentes condições em 

soluções de K3[Fe(CN)6].  

A formação do AP nesse caso é caracterizada pelo aparecimento e crescimento de 

um segundo processo redox com E1/2 ≈ 0,74 V, referente à transição entre AP e verde de 

Berlin (VB) (KFeIII[FeII(CN)6]  FeIII[FeIII(CN)6]). Em um determinado pH, se não for 

empregado um potencial suficientemente oxidante, as espécies de ferro não são extraídas 

dos NTCs e consequentemente o AP não é formado, observado pelas curvas preta e 

vermelha. Da mesma maneira, em uma mesma janela de potencial, utilizar pHs menores 

aumenta a quantidade de AP eletrodepositado (curvas vermelha e azul). É importante notar 

também que apesar das espécies de ferro saírem das cavidades via oxidação, fazendo os 

limites anódicos terem grande efeito sobre a síntese, os potenciais catódicos também 

influenciam a formação do AP, como observado pelas diferenças entre a curva azul e rosa, 
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ou pelo sinal pouco evidente da transição AP-VB na curva verde, significativamente 

aumentado quando a janela é deslocada para o sentido catódico. 

 

FIGURA 15 – 50º ciclo voltamétrico de filmes NFe em eletrólito 0,1 mol L-1 KCl e 1 mmol L-1 
K3[Fe(CN)6], em pH 5 (vermelho, preto e verde) e pH 4 (azul e rosa) em diferentes janelas de 
potencial. Velocidade de varredura: 50 mV s-1 

No sistema de 4 eletrodos, a janela de potencial é limitada pela transferência dos 

íons do eletrólito suporte pela interface. Maiores janelas podem ser alcançadas utilizando-se 

sais altamente hidrofóbicos e hidrofílicos nas fases orgânica e aquosa, respectivamente.[170] 

Nesse sentido, o uso de BTPPATFPB e LiCl nessas fases permitem janelas bastante 

largas.[143, 153] O solvente escolhido como fase orgânica também determina a janela útil uma 

vez que afeta a afinidade dos eletrólitos em ambas as fases.[171, 172] O DCB é um dos 

solventes largamente utilizados em estudos de transferência de elétrons entre fases líquidas 

imiscíveis, podendo apresentar janelas de até 1,1 V e dessa maneira foi escolhido como a 

fase orgânica nesta parte do trabalho.[173] 

Uma vez que o DCB polimeriza até mesmo em condições brandas de 

sonicação,[174] os NTCs não puderam ser dispersos e processados em filmes tanto pelo 

método interfacial do GQM quanto pela adsorção induzida utilizada no MERG.[175, 176] Dessa 

forma, os filmes de NTC-Fe foram formados na interface L/L pelo método padrão utilizando 

tolueno como meio orgânico (seção 3.3). Após o preparo do filme, o tolueno foi removido e 

substituído por DCB, para que então fosse transferido para a cela de 4 eletrodos (FIGURA 

8). 

Antes dos estudos de eletrodeposição, a faixa de potencial útil do sistema bifásico 

água|DCB (aq|o) foi verificada. Como convenção, a polarização da interface é definida com 

relação à fase aquosa. Isso significa que uma polarização positiva indica que a fase aquosa 

está mais positiva que a fase orgânica, ocorrendo o inverso na polarização negativa. Se os 

potenciais forem suficientemente estendidos nos sentidos catódico e anódico, ocorre a 
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transferência dos íons dos eletrólitos pela interface, como observado na FIGURA 16a pelo 

incremento brusco de corrente nos potenciais de corte. Em polarizações positivas, esse 

processo refere-se à transferência de íons Li+ da fase aquosa ou TFPB- da fase orgânica 

para as respectivas fases opostas. Em polarizações negativas a transferência ocorre com os 

íons Cl- e BTPPA+ das fases aquosa e orgânica, respectivamente[142, 144, 177] 

 

FIGURA 16 – (a) Voltametrias cíclicas da interface aq|o em diferentes janelas de potencial. (b) 
Voltametrias cíclicas da interface aq|o na ausência (preto) e na presença de NTC-Fe (azul) e NTCs 
comerciais vazios (vermelho) imobilizados na interface polarizada de 0.0 a 1.1 V. Fase aquosa: 0,1 
mol L-1 LiCl. Vel. Varredura: 15 mV s-1. 

A presença dos NTCs na interface aumenta a corrente capacitiva na voltametria, 

como observado na FIGURA 16b. Esse incremento é atribuído às espécies de ferro 

provenientes dos NTCs. Sabe-se que o confinamento de partículas no interior dos NTCs 

pode resultar em atividades catalíticas e aumento da comportamento capacitivo.[178, 179] Além 

disso, esse comportamento não é observado com outros tipos de NTCs livres de partículas 

metálicas imobilizados na interface L/L.[180] Ocorre também um alargamento dos processos 

de transferência dos eletrólitos, indicando a inibição desses processos pela presença dos 

NTCs.[181]  

Para o estudo da deposição do AP na interface L/L, 1,0 mmol L-1 de K3[Fe(CN)6] foi 

adicionado à fase aquosa. Como discutido, a formação do AP está condicionada à saída das 

espécies metálicas dos NTCs que por sua vez dependem do potencial e valores de pH 

utilizados. Como no sistema L/L a janela está limitada a 1,1 V, diferentes pHs foram 

avaliados para a deposição. A FIGURA 17 apresenta os voltamogramas obtidos em pH 4. 

Observam-se diferentes processos redox de intensidade crescente ao longo dos ciclos do 

sistema contendo NTCs na interface e K3[Fe(CN)6] na fase aquosa (FIGURA 17a). Um 

processo reversível ocorre em torno de E1/2 ca 0,65 V, e em 0,93 V e 0,15 V, dois sinais 

aparecem em polarizações positiva e negativa, respectivamente (assinalados como I, II e 

III). Esses sinais poderiam estar relacionados a processos de transferência eletrônica para a 

formação do AP na interface L/L. Entretanto, quando o mesmo procedimento é realizado na 
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ausência de K3[Fe(CN)6] em solução, o mesmo perfil voltamétrico é observado (FIGURA 

17b). Na ausência dos NTCs na interface, o perfil voltamétrico permanece o mesmo ao 

longo dos ciclos, mostrando que esses processos surgem devido aos NTCs (FIGURA 17c,d) 

e poderiam ser atribuídos às espécies de ferro presentes em suas cavidades.  

 

FIGURA 17 – Voltamogramas cíclicos da interface aq|o na presença de NTCs na interface com fase 
aquosa 0,1 mol L-1 LiCl pH 4 na presença (a) e na ausência (b) de 1 mmol L-1 K3[Fe(CN)6], vel. 
varredura 50 mV s-1. (c) Voltamogramas cíclicos da interface aq|o na ausência de NTCs. (d) 
comparação do 50º ciclo dos voltamogramas em (b) e (c). (e) Voltamogramas cíclicos da interface 
aq|o na presença de NTCs comerciais vazios na interface. (f) comparação do 50º voltamograma em 
(b) e (e). (b-f) fase aquosa LiCl 0,1 mol L-1 pH4, vel. varredura 15 mV s-1. 

Para verificar essa atribuição, foram utilizados NTCs vazios, obtidos pelo método de 

arco elétrico, os quais apresentaram o mesmo perfil voltamétrico dos NTC-Fe, apesar de 
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menores correntes (FIGURA 17e,f). Dessa maneira, a resposta eletroquímica observada se 

deve à presença dos NTCs na interface L/L. O emprego de sobrepotencial somado a pHs 

baixos poderia oxidar as paredes dos NTCs, contudo, como será discutido posteriormente, 

não são observadas alterações espectrais nas bandas dos NTCs quando ciclados nas 

condições em questão. Consequentemente, se o perfil redox demonstrado aqui refere-se à 

oxidação ou a qualquer grau de funcionalização dos NTCs, isso deve ocorrer de forma 

bastante sutil. O processo observado em polarizações negativas poderia também estar 

relacionado com a desagregação dos NTCs, aumentando a área interfacial, o que levaria a 

um aumento na corrente de processos de transferência de íons como NO3
- (do HNO3) da 

fase aquosa para a orgânica. Isso, porém não explicaria os outros sinais. Processos 

semelhantes aos picos II e III são descritos para a intercalação de lítio nos NTCs, o que 

poderia ocorrer devido à transferência de Li+ pela interface durante as polarizações, 

entretanto pelos experimentos realizados não é possível confirmar esse efeito.[182] Mais 

estudos ainda são necessários para realizar uma atribuição do comportamento 

eletroquímico observado.  

A faixa de potencial útil para a interface água/DCB não permitiu a eletrodeposição 

do AP sobre o filme de NTC. Em pHs menores (2 e 3), o AP é formado mesmo na ausência 

de NTCs, devido à decomposição ácida do [Fe(CN)6]3-, que será discutida posteriormente no 

próximo método de preparo do AP.[183, 184] Além disso, a polarização da interface promove a 

transferência de prótons da fase aquosa para a fase orgânica, acelerando o processo de 

decomposição.[183, 184] Por trabalhos anteriores, já se sabe que o compósito formado a partir 

das espécies das cavidades dos NTCs tem maior estabilidade eletroquímica e melhor 

desempenho nas aplicações avaliadas.[128, 130, 132, 185, 186] Isso ocorre justamente pelo fato de 

um dos reagentes ser fornecido pelos NTCs, induzindo a formação dos HCMs sobre as 

paredes dos mesmos resultando numa elevada interação entre os componentes. Assim 

sendo, é preferível que a reação ocorra por esse mecanismo. De fato, a coloração 

observada nos experimentos realizados em meios fortemente ácidos desaparece quando a 

fase aquosa é lavada e substituída por LiCl 0,1 mol L-1, mostrando que não há adesão do 

AP sobre os NTCs.  

Diferentemente do K3[Fe(CN)6, o K4[Fe(CN)6] é mais estável em meio ácido, devido 

a maior estabilização de sua esfera de hidratação, especialmente na presença de outros 

eletrólitos de suporte.[187, 188] Apesar de poder decompor sob exposição à radiação UV 

quando em altas concentrações, o tempo de decomposição é muito superior à da escala do 

processo de eletrodeposição do AP, especialmente em concentrações na ordem de mmol L-

1
.
[189] Dessa forma, experimentos similares foram conduzidos substituindo-se a fase aquosa 

por 1 mmol L-1 K4[Fe(CN)6] e 0.1 mol L-1
 LiCl (FIGURA 18). Um perfil voltamétrico similar é 

observado e esperado, uma vez os processos originam-se da presença dos NTCs na 
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interface. Apesar de não ocorrerem alterações significativas no sinal eletroquímico, uma 

coloração azul é observada na interface entre os líquidos, indicando a formação do AP 

(FIGURA 18b). O mesmo resultado não ocorre na ausência dos NTCs nesse meio, 

tampouco com nanotubos vazios (sem Fe encapsulado), de onde se pode concluir que 

nestas condições o AP formado é fruto apenas da reação das espécies de ferro dos NTCs 

com K4[Fe(CN)6], sendo a condição ideal para a formação do compósito.  

 

FIGURA 18 – (a) 50o voltamogramas cíclicos da interface aq|o na ausência (azul) e na presença 
(vermelho, preto) de NTCs na interface, com diferentes fases aquosas. (b) Fotografia da cela de 4 
eletrodos após a eletrodeposição do AP sobre filmes de NTC em fase aquosa contendo K4[Fe(CN)6] 
1mmol L-1, pH4.  

 

Medidas de espectroeletroquímica Raman foram realizadas in situ, a fim de se 

acompanhar e melhor caracterizar o processo de deposição do AP na interface L/L. O AP 

tem uma larga faixa de absorção com um máximo em aproximadamente 680 nm, 

apresentando o efeito de Raman ressonante quando irradiado em 632,8 nm.[190, 191] Dessa 

forma, a fim de facilitar a observação das bandas do material, esse comprimento de onda foi 

escolhido para todos os experimentos. O mesmo aparato eletroquímico foi utilizado, sendo a 

cela posicionada em um porta-amostras com controle espacial xyz com resolução de 1 μm. 

A lente do microscópio acoplado ao espectrômetro foi usada em conjunto com um adaptador 

em L para que o feixe do laser ficasse paralelo à interface. Antes de realizar a modificação 

com o AP, as bandas do sistema foram estudadas em diferentes posições do eixo z (altura), 

movendo a cela para cima ou para baixo com relação ao laser incidido (FIGURA 19).  

Na ausência dos NTCs, o perfil apresenta bandas referentes ao DCB em 1275, 

1379, 1457 e 1573 cm-1 quando na fase orgânica. A medida que a posição do laser sobe em 

direção à interface, a intensidade dessas bandas diminui até desaparecerem ao atingir a 

fase aquosa. Na presença de K4[Fe(CN)6] na fase aquosa, um pequeno sinal em 2132 cm-1 

é observado exatamente na interface L/L. Entretanto, quando o filme de NTCs está presente 
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no sistema, o perfil muda significativamente. Na faixa estudada, três bandas características 

dos NTCs são observadas: bandas D (ca. 1334 cm-1), G (ca. 1584 cm-1) e D’ (ca. 1620 cm-1). 

A banda G refere-se ao estiramento C=C da rede hexagonal formada pelos carbonos sp2
, 

típico de estruturas grafíticas. A perda de simetria nessa rede devido a ligações incompletas 

e presença de carbonos sp3 torna a banda D ativa, enquanto que a banda D’ refere-se a 

defeitos de borda onde nos NTCs multiparedes estão associados à parede mais externa.[192-

194]  

 
FIGURA 19 – Perfil de profundidade dos espectros Raman obtidos em diferentes posições da cela na 
(a) ausência e (b) na presença de NTCs na interface L/L. (c) espectros representativos e (d) projeção 
das diferentes posições de (b). Fase aquosa: LiCl 0,1 mol L-1 e K4[Fe(CN)6] 1 mmol L1, pH4.  

Além delas, outro conjunto de bandas é observado entre 2000 e 2200 cm -1, 

correspondentes aos estiramento C≡N do K4[Fe(CN)6] em solução, atribuídas aos modos A1g 

(2098 cm-1) e Eg (2062 cm-1) do sistema de simetria Oh.[195, 196] Além disso, um sinal menos 

intenso em aproximadamente 2130 cm-1 ocorre em uma pequena faixa da interface, assim 

como observado para o sistema na ausência de NTCs. Esse número de onda corresponde 

ao modo Eg do K3[Fe(CN)6], indicando que o ferrocianeto possa estar parcialmente oxidado. 

Apesar do sal estar presente em toda a fase aquosa, seus sinais são observados apenas na 

interface L/L, concomitante à presença dos NTCs. Quando os sinais dos NTCs 

desaparecem, o mesmo acontece para o [Fe(CN)6]4-. Isso indica que os NTCs intensificam 

os modos CN (efeito SERS) que normalmente só são observados em soluções 

concentradas, enquanto que no sistema empregado encontra-se na faixa de mmol L-1. A 

intensificação pode ser causada pela adsorção de íons [Fe(CN)6]4-  na superfície dos NTCs 

na interface L/L, o que leva também à diminuição da esfera de hidratação do complexo.[197, 
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198] Esse efeito relaciona-se com o alargamento do modo Eg do sal anidro, comparado ao 

complexo hidratado, que é observado nos espectros da FIGURA 19. [184, 195] 

Para avaliar a formação do AP sobre o filme de NTCs, o laser foi posicionado 

diretamente sobre a interface L/L, onde os sinais discutidos aparecem. A posição da 

interface pode mudar durante a polarização, uma vez que ela altera a curvatura da mesma. 

Desse modo, não é viável monitorar a deposição do AP por voltametria cíclica, visto que a 

variação do potencial é acompanhada de uma constante mudança na posição da interface e 

consequente perda do sinal Raman. Assim sendo, para as medidas de 

espectroeletroquímica Raman, foram realizadas cronoamperometrias com potencial fixo em 

1,1 V. A FIGURA 20a mostra os espectros Raman adquiridos durante a cronoamperometria.  

 

FIGURA 20 – (a) Gráfico 3D dos espectros Raman adquiridos na interface aq|o contendo NTCs 
durante cronoamperometria a 1,1V. Fase aquosa LiCl 0,1 mol L-1 e K4[Fe(CN)6] 1,0 mmol L-1, pH 4. 
Projeção e espectros selecionados dos modos CN (b,c) e NTCs (d,e). (f) Razão ID/IG ao longo do 
tempo. 

Pode-se observar que ao longo do tempo há um aumento significativo dos modos 

de vibração C N assim como da banda D. O detalhe da projeção 3D também mostra um 

deslocamento significativo dos modos C N da ordem de 60 cm-1, com sinais em ca. 2091, 

2121 e 2152 cm-1 (FIGURA 20b,c). Isso ocorre porque na espécie [Fe(CN)6]4-, são 

observados os modos de baixa frequência das espécies CN-. Quando o segundo centro 

metálico é coordenado pelo nitrogênio para formar o AP, uma estrutura rígida é formada, 

bem como uma redistribuição da densidade eletrônica entre os átomos, deslocando os 

modos para maiores frequências.[184, 196] Outros fatores como a presença de defeitos, e a 

dopagem por parte dos NTCs também contribui para a posição das bandas.[83, 125, 190, 191, 199-

202] A formação do AP também é confirmada pelas mudanças nas bandas dos NTCs. A 
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banda D é caracterizada pela presença de defeitos, sendo a relação ID/IG um indicador da 

extensão desses defeitos. Durante a eletrodeposição, observa-se um aumento dessa banda, 

indicado pelo aumento de intensidade no detalhe da projeção, a razão ID/IG passa de 0.40 

em t = 0,0 s para 0,75 após 2100 s aplicando-se 1,1 V (FIGURA 20f). O aumento 

significativo da banda D claramente indica que as paredes dos NTCs estão sendo 

modificadas, nesse caso pela deposição do AP. Da mesma maneira, a formação do AP e a 

interação π com os NTCs leva a um aumento nos “buracos” dos NTCs devido ao efeito de 

dopagem tipo-p, fazendo com que a banda G desloque para maiores frequências, sendo de 

fato observado um deslocamento de 4 cm-1 durante o deposição. Quando o experimento é 

realizado na ausência de K4[Fe(CN)6] na fase aquosa, nenhuma alteração espectroscópica 

significativa é observada, confirmando que os dados discutidos comprovam da 

eletrodeposição do AP (FIGURA 21c).  

Após a deposição, a fase aquosa foi lavada e trocada por uma solução de LiCl 0,1 

mol L-1. Espectros Raman foram adquiridos novamente ao longo da altura da cela (eixo z) 

contendo o filme modificado na interface. Na FIGURA 21a e b aparecem as bandas 

relacionadas aos grupamentos CN do AP na mesma posição em que são observadas as 

bandas dos NTCs, confirmando tanto a modificação do filme quanto a aderência do material 

sobre as paredes dos NTCs, uma vez que o material não foi removido durante o processo 

de lavagem da fase aquosa.  
 

 

FIGURA 21 – Perfil de profundidade (a) e espectros selecionados (b) do sistema aq|o após a 
formação do compósito NTC/AP na interface. Fase aquosa LiCl 0,1 mol L-1 pH 7. (c) Espectros 
Raman adquiridos na interface aq|o contendo NTCs durante cronoamperometria a 1,1V. Fase aquosa 
LiCl 0,1 mol L-1 pH 4. 

Ainda para confirmar que o AP depositado nas condições descritas é formado pela 

reação entre [Fe(CN)6]4- e as espécies metálicas encapsuladas nos NTC-Fe, os mesmos 

experimentos foram realizados com nanotubos comerciais vazios. De forma similar aos 

NTC-Fe, os NTCs comerciais também intensificam as bandas do ligante ciano do sal em 

solução (FIGURA 22). Entretanto, quando a cronoamperometria em 1,1 V é realizada, não 

são observadas as alterações espectrais ao longo do tempo esperadas para a formação do 
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AP, onde os espectros antes e depois da polarização permanecem os mesmos. Desse 

modo, nas condições empregadas as espécies de ferro dos NTCs são essenciais para a 

formação do compósito. 

 

FIGURA 22 – Espectros Raman do Sistema água|DCB com NTCs vazios na interface. Fase aquosa: 
LiCl 0,1 mol L-1 e K4Fe(CN)6 1,0 mmol L-1, pH 4. Projeção (a) e espectros (b) do perfil de altura obtido 
em diferentes posições da cela. (c) Espectros obtidos em diferentes tempos durante 
cronoamperometria a 1,1 V. (d) Espectro da interface antes e depois de aplicar 1,1 V por 2100 s. 

 

Para avaliar a estabilidade e resposta eletroquímica do compósito, foram realizadas 

medidas de espectroeletroquímica Raman na interface L/L contendo o filme modificado e 

usando como fase aquosa a solução de LiCl 0,1 mol L-1 (FIGURA 23). Espectros Raman 

foram adquiridos na interface não polarizada onde aparecem sinais de ambos NTCs e AP. 

Quando a interface é polarizada em 0,0 V, ocorre uma diminuição nas bandas do AP. Isso 

ocorre principalmente devido à perda do efeito de Raman ressonante observado para o AP, 

visto que a sua forma reduzida (branco da Prússia), é incolor e não apresenta absorção 

próximo ao comprimento de onda do laser. [70, 130] Quando a interface é então novamente 

polarizada em 1,0 V, as bandas dos modos FeIII-CN e FeII-CN são intensificadas. Esse efeito 

na redução e oxidação das espécies é reversível e estável, mostrando que o compósito 

como um todo é estável e eletroquimicamente ativo na interface L/L. 
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FIGURA 23 – (a) Projeção e (b) espectros selecionados da espectroeletroquímica Raman feita na 
interface L/L contendo NTC modificado com AP polarizada em 0,0 e 1,0 V. Fase aquosa: LiCl 0,1 mol 
L-1 pH 7.  

Como forma de caracterização, imagens de MEV foram obtidas transferindo-se o 

material formado na interface para um substrato de ITO (FIGURA 24). Diversos cubos 

característicos do AP podem ser observados decorando as paredes dos tubos, confirmando 

mais uma vez a modificação. Entretanto, a quantidade e tamanho das partículas são 

bastante inferiores ao observado para a rota de eletrodeposição sobre filmes depositados 

em ITO, que serão discutidos a posteriori.  

 

FIGURA 24 – Imagens de MEV do filme NTC/AP obtido pela polarização da interface L/L. 

 

Após otimização do sistema, a polarização da interface L/L mostrou-se como uma 

rota viável na preparação de compósitos NTC/AP a partir das espécies de ferro 

encapsuladas nos NTCs. Uma vez formado na interface L/L, o compósito pode ser 

depositado no substrato de interesse, dependendo da aplicação desejada. Entretanto, 
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devido à quantidade reduzida de material que é possível formar por essa rota (limitada pelo 

tamanho da cela), os compósitos sintetizados não foram aplicados nesse trabalho. 

Considerando que o material é eletroquimicamente ativo na própria interface, ele pode ser 

empregado em novos estudos e aplicações como mediador de processos redox, 

membranas seletivas ou catálise heterogênea em sistema bifásicos, por exemplo. 

 

4.2. AZUL DA PRÚSSIA SINTETIZADO QUIMICAMENTE EM INTERFACE LÍQUIDO-

LÍQUIDO 

 

Como observado anteriormente, em condições ácidas (pH <4), o ferricianeto se 

decompõe gerando íons ferro, sendo possível sintetizar o AP partindo-se de uma simples 

solução de ferricianeto, conforme as equações ( - ):[183] 

 

Yang e colaboradores foram os primeiros a utilizar a decomposição do ferricianeto 

para modificar um eletrodo com AP, através de voltametria cíclica de -0.2 a 0.6 V (vs. 

Ag/AgCl) em um substrato de ouro, em pH 3,5.[203] Posteriormente, foi verificado que o ouro 

apresenta um efeito catalítico na formação do AP por essa rota, e que a deposição com 

outros eletrodos é limitada pela cinética da reação.[204, 205] A reação espontânea da 

decomposição ácida do ferricianeto ocorre de forma lenta, onde o AP é observado somente 

após 48 h.[204] O mecanismo de decomposição e subsequente formação do AP não é bem 

estabelecido. Considera-se que uma das forças motrizes para a decomposição é a liberação 

do gás HCN. Entretanto é constatado que não há a formação da forma oxidada (verde de 

Berlin) e que a redução de [Fe(CN)6]3- ou Fe3+ é necessária para a precipitação do AP, 

sendo a etapa limitante da reação, uma vez que a redução dessas espécies pela água não é 

termodinamicamente favorável.[206, 207] 

A síntese a partir de um único precursor permite um bom controle sobre a formação 

do AP e consequentemente suas características estruturais devido à liberação lenta de íons 

férricos, assim como observado na rota de eletrodeposição pelas espécies de 

preenchimento dos NTCs. A catálise pode permitir a formação do AP (via decomposição) de 

forma controlada, porém em menores intervalos de tempo, viabilizando o uso dessa reação. 
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De fato, trabalhos que descrevem a formação de AP a partir de uma única solução de 

ferricianeto empregam métodos eletroquímicos para acelerar a decomposição[203-205, 207-210], 

entretanto essa abordagem está novamente limitada à natureza do substrato e ao uso de 

substratos condutores. A precipitação química via decomposição do ferricianeto é reportada 

apenas duas vezes na literatura, empregando-se fotocatálise, com iluminação em 365 nm 

por 7 horas[206] ou temperatura (40º C) por 10 h, sob agitação.[211] Além disso, a formação de 

nanocompósitos com AP obtido por esse método é descrito apenas na combinação com 

nanopartículas de ouro, dado o efeito catalítico dessa espécie sobre a reação em 

questão.[205, 210] Dessa forma, o desenvolvimento de rotas químicas controladas é importante 

para ampliar ainda mais o leque de opções de aplicação desses materiais. 

Visando obter filmes de NTCs/AP que pudessem ser empregados em substratos 

não condutores, o método interfacial foi utilizado na síntese química do azul da Prússia a 

partir de um único precursor, pela decomposição ácida do ferricianeto. No GQM, o sistema 

interfacial é empregado para processamento e síntese de materiais na forma de filmes finos 

autossustentados. Entretanto, a interface liquido-liquido há muito vem sendo utilizada como 

meio reacional, na produção de coloides e micelas, estudos eletroquímicos de transferência 

eletrônica, entre outros.[142, 143, 212] Em estudos de transferência eletrônica e iônica em 

interfaces L/L, sondas redox são utilizadas em cada uma das fases. Dois pares comumente 

utilizados são o [Fe(CN)6]3- / [Fe(CN)6]4- na fase aquosa, e o DMFc+ / DMFc na fase orgânica 

(DMFc = dimetilferroceno). Devido às diferenças de potencial padrão de redução dessas 

espécies, o DMFc tende a reduzir o [Fe(CN)6]3- na interface L/L, conforme a equação ( )[213]: 

 

 

Assim sendo, em um sistema L/L, a presença do DMFc na fase orgânica poderia 

promover a formação do AP a partir da reação de decomposição do ferricianeto em meio 

ácido de forma controlada, atuando sobre a equação ( ). Visando confirmar esse efeito do 

DMFc, soluções aquosas de K3[Fe(CN)6] 1,0 mmol L-1 e KCl 0,1 mol L-1 com diferentes pHs 

foram estudadas ao longo do tempo na presença e na ausência de DMFc. A FIGURA 25 

apresenta fotografias de soluções de K3[Fe(CN)6] em diferentes pHs na presença e na 

ausência de uma interface com DMFc em tolueno, recém preparadas e após 24 h em 

contato (sem agitação). É evidente a coloração esverdeada que as fases aquosas de 

menores pHs adquirem após 24h em contato com DMFc em tolueno, decorrente da 

formação de AP. 
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FIGURA 25 – Fotografias de soluções de K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 em diferentes pHs na ausência (a,b) 
e na presença (c,d) de uma solução de DMFc 1 mmol L-1 em tolueno recém preparadas (a,c) e após 
24 h (b,d).  

Para melhor avaliar o efeito do pH e da presença do DMFc na decomposição do 

ferricianeto e formação do AP, espectros das fases orgânica e aquosa foram obtidos ao 

longo do tempo (FIGURA 26).  

 

FIGURA 26 – (a) Espectros UV-Vis de soluções de K3[Fe(CN)6] em diferentes pHs, na presença e na 
ausência de uma interface com DMFc em tolueno. Detalhe: solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-

1 (i) pH 7, com DMFc, (ii) pH3, com DMFc e (iii) pH3 sem DMFc, após 100 h. (b) Razões A680 nm / A420 

nm vs. tempo, de soluções aquosas de K3[Fe(CN)6] na presença e na ausência de interface com DMFc 
em tolueno, em diferentes pHs. 

A solução de K3[Fe(CN)6] apresenta uma banda característica em 420 nm, referente 

à transferência de carga do ligante para o metal (TCLM), enquanto que o AP  possui uma 

larga banda de intervalência entre 650 e 720 nm.[190, 214, 215] Desse modo, a razão entre a 

absorção do AP e do ferricianeto (A680/A420) foi calculada para as soluções de diferentes pHs 

na presença e na ausência de DMFc ao longo do tempo. Assim como observado nas 

fotografias, os espectros apresentados na FIGURA 26a mostram que ambos, o pH baixo e a 

presença do DMFc favorecem a decomposição do ferricianeto, e consequente formação do 

AP. As razões indicam que pH acima de 3 não são suficientes para promover tal reação, 
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seja na presença ou ausência de DMFc. Entretanto, para pH 2 e 3, o efeito da presença do 

DMFc já pode ser observado na primeira hora de reação, com um incremento de mais de 

100 % na banda referente ao AP quando comparado ao sistema na ausência do DMFc. 

Esse estudo confirma primeiramente o efeito do DMFc na decomposição do ferricianeto, e 

do pH, uma vez que na ausência de meio suficientemente ácido, a reação não ocorre, 

mesmo após vários dias (detalhe FIGURA 26).  

A título de verificação do mecanismo, um experimento similar foi realizado em pH3, 

porém com uma solução aquosa equimolar de K3[Fe(CN)6] e K4[Fe(CN)6] 1 mmol L-1. A 

presença do ferrocianeto em solução deve deslocar o equilíbrio da reação descrita na 

equação ( ), diminuindo a taxa de formação do AP. Em paralelo, a cinética de formação do 

AP no sistema padrão de K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 (aquoso) e DMFc 1 mmol L-1 (tolueno) foi 

feita na presença de NTCs, sob agitação. As razões das bandas ao longo do tempo estão 

apresentadas na FIGURA 27 e comparadas com as curvas apresentadas na FIGURA 26b 

em pH3.  

 

FIGURA 27 – Razões entre a absorbância em 680 nm (A680 nm) e em 420 nm (A420 nm) em função do 
tempo, da fase aquosa (pH3) de diferentes sistemas interfaciais água/tolueno. Fases aquosas: 
K3[Fe(CN)6] 1mmol L-1 (vermelho, azul e preto), K3[Fe(CN)6] e K4[Fe(CN)6] 1mmol L-1 (rosa e verde). 
Fases orgânicas: DMFc 1 mmol L-1 em tolueno (vermelho, azul e rosa), tolueno (verde e preto). A 
curva azul foi obtida nas mesmas condições da curva vermelha, na presença de NTCs imobilizados 
na interface L/L, sob agitação.  

 

Há uma diminuição significativa na razão A680/A420 quando na presença de 

K4[Fe(CN)6] na fase aquosa, indicando que a síntese do AP é de fato dificultada, 

corroborando com o mecanismo proposto. O estudo conduzido na presença de NTCs 

também demonstra uma diminuição da razão avaliada, porém com valores 

significativamente superior aos sistemas que não favorecem a reação. O incremento da 

razão ao longo do tempo mostra que o AP está na realidade sendo formado, entretanto dois 
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fatores podem causar a diminuição da absorbância observada: a presença dos NTCs na 

interface L/L pode prejudicar o contato entre o DMFc e o [Fe(CN)6]3-, ou o AP formado é 

imobilizado nas paredes dos NTCs, diminuindo a quantidade de AP na fase aquosa. Quando 

a agitação desse sistema é cessada, o filme de NTCs é espontaneamente organizado na 

interface. Substituindo-se ambas as fases por água e tolueno, nota-se a coloração azulada 

nessa interface, junto dos NTCs, indicando que a segunda proposta provavelmente está 

ocorrendo, gerando um filme de NTCs e AP (FIGURA 11). Com base nessas evidências, 

esse sistema foi adotado como padrão para o estudo da interface L/L e a reação de 

decomposição do [Fe(CN)6]3- no preparo de compósitos NTC/AP. 

 Visando a obtenção de filmes compósitos NTC/AP na interface L/L, o sistema 

interfacial foi primeiramente utilizado para o preparo de filmes de NTC e posteriormente para 

a síntese química do AP via decomposição ácida promovida pelo DMFc, conforme 

apresentado na FIGURA 11 da seção 3.8. O KCl foi incluído na fase aquosa com o intuito de 

manter os cátions necessários para a eletroneutralidade da estrutura do AP em excesso.  

A síntese padrão foi realizada utilizando o filme de NTC previamente imobilizado na 

interface, 20 mL de solução aquosa de K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 e KCl 0,1 mol L-1 pH3 e 20 

mL de DMFc 1 mmol L-1 em tolueno, sob agitação de 2500 RPM por 4 horas. As condições 

foram variadas a partir dessa síntese, de acordo com a TABELA 2. 

As fases aquosa e orgânica de cada uma das sínteses, bem como os filmes, foram 

caracterizadas por UV-Vis, apresentados na FIGURA 28. A partir das diferenças espectrais 

é possível aferir alguns efeitos dos parâmetros de síntese. Como mostrado anteriormente, o 

pH e o DMFc têm significativos efeitos sobre a formação do AP, não sendo observadas as 

bandas referentes ao AP nem na fase aquosa nem nos filmes das sínteses 4hpH7 e 4hpH3-

DMFc. A agitação também se apresenta como uma condição importante na formação do AP 

e principalmente na sua deposição sobre os NTCs, favorecendo o contato entre as fases. 

No espectro da fase aquosa da síntese 4hpH3-agit (laranja), ocorre a banda característica 

do AP acima de 600 nm, entretanto, o filme da mesma síntese praticamente não possui 

evidências da presença do AP. Dessa maneira, apesar da reação ocorrer na interface L/L, 

onde se encontra também o filme de NTC, o AP formado deve difundir pela fase aquosa, 

sendo removido durante o processo de limpeza do filme, assim como verificado na 

eletrodeposição na interface L/L com K3[Fe(CN)6] em meio ácido (seção 4.1).  

Na ausência de NTCs, apesar de ocorrer a formação do AP, não é possível formar 

um filme na interface L/L. Quando a agitação é cessada após o tempo de síntese, observa-

se um precipitado azul na interface na forma de um pó. Esse pó foi removido com o auxílio 

de uma pipeta e pingado sobre um substrato de quartzo, visando caracterizar o material 

formado. Contudo, a síntese química do AP na ausência dos NTCs não forma filmes 

interfaciais. Provavelmente na presença dos NTCs, os mesmos atuem como pontos de 
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nucleação do AP, favorecendo seu crescimento sobre as paredes dos tubos. Como 

esperado, um maior tempo de síntese (24hpH3), levou a uma maior quantidade de AP 

sintetizado. Porém, a fase aquosa apresenta uma alta absorção do AP, indicando que 

apesar de mais material ser formado, ele não é necessariamente imobilizado sobre os 

NTCs. Foi avaliado também qual o efeito da etapa 1 na formação do AP, ou seja, a 

formação prévia do filme antes da síntese. Assim sendo, a etapa 1 foi pulada e a fase 

orgânica da etapa 2 constituída de uma dispersão de NTCs 15 mg L-1 com DMFc 1 mmol L-1. 

Tanto a fase aquosa quanto o filme apresentaram menor intensidade dos sinais referentes 

ao AP, indicando que a imobilização prévia dos NTC na interface L/L promove a reação 

devido ao seu provável efeito de agente nucleante. O efeito da maior quantidade de NTC no 

filme não pode ser claramente avaliado uma vez que os espectros se apresentaram 

bastante similares com a síntese padrão.  

 

FIGURA 28 – Espectros UV-Vis (a) da fase aquosa, em maior detalhe em (i), (b) da fase orgânica e 
(c) dos filmes depositados sobre quartzo nas diferentes sínteses de filmes NTC/AP obtidos na 
interface L/L. 

 

De acordo com o mecanismo proposto, o DMFc atua na reação promovendo a 

redução de íons [Fe(CN)6]3-, sendo oxidado a DMFc+. A análise dos espectros da fase 



70 
 

 
 

orgânica mostra uma pequena diminuição na absorbância do DMFc, evidenciando a sua 

oxidação a DMFc+. O DMFc+ por sua vez pode ser transferido à fase aquosa, apresentando 

um máximo de absorção em torno de 645 nm, sobreposto pelo AP.[216] É interessante notar 

que na ausência de agitação, a absorção do DMFc permanece a mesma, indicando que 

quando o DMFc+ não é promovido para a fase aquosa (via agitação), ele pode ser 

novamente reduzido a DMFc. 

A FIGURA 29a mostra a transmitância dos filmes em 550 nm, assim como suas 

respectivas resistências de folha. De maneira geral, os filmes com menor quantidade de AP 

possuem maiores transmitâncias, mais próximas de um filme de NTC (NFe). O filme 4hpH3+ 

apresenta uma transmitância bastante inferior dada a quantidade elevada de NTCs no 

compósito, por consequência, esse filme também possui menor resistência de folha. As 

resistências de folha não tiveram alterações muito significativas entre si, mas percebe-se 

que os filmes com maior quantidade de AP tiveram sua resistência aumentada, com 

destaque para o compósito 24hpH3, que deve apresentar a maior massa de AP, uma vez 

que esse material tem propriedades isolantes. Não foi possível medir a resistência de folha 

do material formado na síntese 4hpH3-NTC, uma vez que é necessário um filme contínuo 

para esse tipo de medida. Na FIGURA 29b,c estão apresentadas fotografias dos diferentes 

compósitos. A transparência dos filmes é evidenciada além da variação da coloração azul 

com as variações de síntese é observada. Como discutido, o material preparado na 

ausência de NTCs não forma um filme, sendo a deposição do sólido precipitado bastante 

heterogênea. 

 

FIGURA 29 – (a) Transmitância em 550 nm e resistência de folha dos diferentes filmes NTC/AP 
obtidos na interface L/L. (b,c) Fotografia de um filme de (i) 4hpH3, (ii) 24hpH3, (iii) 4hpH3-film, (iv) 
4hpH3+, (v) 4hpH3-agit, (vi) 4hpH7, (vii) 4hpH3-DMFc, (viii) 4hpH3-NTC sobre membranas de PVDF 
(b) e ITO (c). 
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Os filmes foram também caracterizados por DRX, apresentados na FIGURA 30. Os 

difratogramas apresentam picos característicos de ambos os materiais. Em d = 3,43 Å 

ocorre o pico referente ao plano (002) de estruturas grafíticas, referente aos NTCs de 

camadas múltiplas. Em algumas amostras, como 4hpH7, ainda podem ser observados em 

menor intensidade picos de óxidos de ferro e ferro metálico devido ao preenchimento 

metálico dos NTCs. Os picos do AP ocorrem em d ≈ 5,21, 3,71 e 2,56 Å, referentes aos 

planos (200), (220) e (400). Nas sínteses em que a formação do AP não é favorecida, esses 

picos têm sua intensidade diminuída ou não aparecem, confirmando o efeito dos parâmetros 

de síntese.  

 

FIGURA 30 – Difratogramas de raios X dos filmes NTC/AP obtidos na interface L/L. 

 

Na faixa estudada da espectroscopia Raman (FIGURA 31), as três bandas 

características dos NTCs previamente discutidas são observadas: bandas D (ca. 1334 cm-1), 

G (ca. 1584 cm-1) e D’ (ca. 1620 cm-1).[192-194] Além dos NTCs, os modos característicos dos 

HCMs são observados na maioria dos filmes, entre 2000 e 2200 cm-1, referentes ao 

estiramento C≡N dos ligantes ciano. Nota-se um deslocamento da banda G para menores 

número de onda nos filmes em que a formação do AP é favorecida, efeito característico de 

NTCs com dopagem tipo-n, onde a transferência eletrônica da banda de valência para a 

banda de condução dos NTCs é melhorada.[217] Isso indica que na interação entre materiais 

compósitos obtidos por essa rota, o AP transfere densidade eletrônica para os NTCs, o que 

é um efeito incomum nesse tipo de compósito. A modificação da superfície dos NTCs pode 

levar a um aumento do grau de defeitos devido à perda de simetria da vibração, causada 

por diferentes tipos de interação ou presença de carbono de hibridização sp3. Esse efeito é 

avaliado através das razões ID/IG e ID’/IG. Não foram observadas variações significativas na 

razão ID/IG dos filmes compósitos, enquanto que a ID’/IG apresentou valores entre 0.15 
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(4hpH3-DMFc) e 0.35 (4hpH3+), indicando uma interação não covalente entre NTC e AP, 

que pode ocorrer via adsorção e interações π-π.[218] 

 

FIGURA 31 – (a) Espectros Raman e (b) Razão ID’/IG (preto) e posição da banda G (azul) dos filmes 
NTC/AP obtidos na interface L/L.  

 

A morfologia dos filmes foi avaliada através de imagens de MEV, apresentadas na 

FIGURA 32. Assim como nas outras caracterizações, os compósitos sintetizados em 

condições favoráveis à formação do AP apresentam características claras da presença 

desse material. A morfologia cúbica do AP ocorre de forma dispersa sobre o filme de NTCs. 

É interessante notar que independente da condição adotada, os cubos de AP crescem de 

forma seletiva sobre os NTCs, não sendo observados cubos isolados sobre o substrato 

(com a clara exceção do filme 4hpH3-NTC). Essa é uma evidência de que de fato os NTCs 

atuam como pontos de nucleação para o crescimento do AP, favorecendo sua formação. A 

ausência de cubos nos filmes 4hpH7 e 4hpH3-DMFc confirma mais uma vez o papel do pH 

e do DMFc no mecanismo de decomposição do [Fe(CN)6]3-. De modo análogo, o contraste 

entre o filme 4hpH3-agit e 24hpH3 demonstra o efeito dessas duas variáveis na quantidade 

de material formado. Com 24 h de reação notam-se cubos maiores e agregados, sendo 

evidente o processo de crescimento secundário a partir de cubos menores pré-formados 

(FIGURA 32g). Os cubos de tamanho elevado e aglomerados no filme 24hpH3 diminuem a 

área de contato com a superfície dos NTC, corroborando o elevado valor de resistência de 

folha deste filme em relação aos demais. Nota-se que na síntese 4hpH3-film ocorrem 

diversos aglomerados de cubos em coalescência, como os representados na FIGURA 32f, 

destacando o efeito da etapa 1 no procedimento de formação desses compósitos. Apesar de 

condições semelhantes de síntese, a aglomeração dos cubos observada nessa síntese leva 

a uma diminuição na área superficial do material, comprometendo sua resposta 

eletroquímica, o que de fato foi comprovado nas caracterizações eletroquímicas 
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apresentadas a seguir. Uma característica interessante a ser apontada é a homogeneidade 

e o caráter nanométrico dos cubos na síntese realizada na ausência de NTCs, com 

tamanhos médios menores que 200 nm. Devido à rápida cinética de cristalização desse 

material, usualmente o AP sintetizado por rotas químicas apresenta-se como um sólido 

estendido ou partículas micrométricas. Apesar do importante papel dos NTCs na 

condutividade e estabilidade dos filmes, a rota de obtenção do AP via decomposição ácida 

do [Fe(CN)6]3- promovida pelo DMFc demonstra uma alternativa para a obtenção de AP 

nanoparticulado de forma isolada.  

 

 

FIGURA 32 – Imagens de MEV dos filmes (a) 4hpH3, (b) 4hpH7, (c) 4hpH3-agit, (d) 4hpH3-DMFc, (e) 
4hpH3-NTC, (f) 4hpH3-film, (g) 24hpH3 e (h) 4hpH3+. 
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Os filmes compósitos foram depositados sobre substratos de ITO para 

caracterizações eletroquímicas. O material formado na síntese 4hpH3-NTC foi pingado e 

seco, visando uma caracterização qualitativa da sua resposta eletroquímica, porém devido à 

heterogeneidade da deposição a sua resposta com relação ao comportamento como cátodo 

de bateria não pode ser avaliado. A FIGURA 33a apresenta os voltamogramas cíclicos dos 

filmes em KCl 0,1 mol L-1, normalizados pela área do eletrodo. Nos filmes em que ocorre a 

presença do AP, são observados dois pares de processos redox em E1/2 ≈ 0.20 e 0.85 V, 

característicos das duas espécies metálicas da sua estrutura. O primeiro par corresponde às 

espécies de ferro spin alto coordenadas ao nitrogênio e água, conhecida como a transição 

entre o AP e sua forma reduzida, branco da Prússia (BP). O segundo processo refere-se ao 

ferro de spin baixo coordenado ao carbono, na transição entre o AP e o verde de Berlin 

(VB), conforme apresentado nas equações ( ) e ( ) [219]: 

 

 

 

Em alguns voltamogramas, ocorre um ombro no processo anódico da transição AP-

VB. Apesar desse desdobramento ser observado em inúmeros trabalhos[220-224], ele não é 

discutido. Entretanto, a presença de diferentes ambientes de coordenação, decorrentes de 

coordenação incompleta, rearranjos, água de coordenação, entre outros fatores, pode levar 

a deslocamentos nos processos redox das espécies metálicas.[61, 225] Além disso, é provável 

que ocorra a decomposição parcial do [Fe(CN)6]3-, gerando diferentes aquo e ciano 

complexos, como [Fe(CN)5]2-.H2O que podem participar da formação do AP, Desse modo, o 

material formado pode apresentar diferentes unidades [Fe(CN)6]3-, uma vez que o segundo 

processo redox se relaciona com o ferro coordenado ao carbono. 

Para melhor visualizar as diferenças das densidades de corrente, a carga do 

processo de redução do AP para o BP (processo II) foi calculada, conforme apresentado no 

detalhe da FIGURA 33a. Dentre os filmes, a amostra 4hpH3 apresentou as maiores 

densidades de corrente, com processos intensos e reversíveis. Assim como visto nas 

imagens de MEV, essa amostra apresenta diversos cubos espalhados de forma isolada 

sobre as paredes dos NTC, diferentemente dos outros compósitos que exibem cubos muito 

maiores e/ou aglomerados, fazendo com que a área ativa do AP seja diminuída. Na 

ausência de NTCs (4hpH3-NTC), os processos redox do AP mostram-se muito mais 
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resistivos, evidenciando o efeito dos NTCs sobre as propriedades elétricas e eletroquímicas 

nos filmes compósitos. 

 

FIGURA 33 – (a) Voltametrias cíclicas (50 mV s-1) com detalhe nas respectivas cargas do processo 
de redução AP-BP e (b) curvas de carga e descarga a uma taxa de 200 mA g-1 em KCl 0,1 mol L-1 
dos filmes NTC/AP obtidos na interface L/L 

 

Medidas de carga e descarga (CD) foram realizadas para se avaliar o perfil durante 

os processos de intercalação sob correntes fixas. A forma de se avaliar a quantidade de 

carga que um material pode acumular é através do parâmetro denominado capacidade (C), 

dado pelo produto entre corrente aplicada, em Ampére, e o tempo de descarga em horas. 

Esse é um valor absoluto que pode ser usado apenas a título de comparação de medidas 

em um mesmo filme. A quantidade de carga acumulada depende não só da natureza do 

material, mas da quantidade do mesmo presente no substrato. Dessa forma, a normalização 

pela massa é necessária, obtendo-se a capacidade específica do eletrodo, dada em Ah g-1. 

Através da capacidade específica, é possível comparar materiais e baterias diferentes, pois 

sabe-se a quantidade de carga acumulada proporcionalmente à quantidade de material ativo 

nos eletrodos. Esse parâmetro evita, por exemplo, erros causados pela normalização por 

área, uma vez que é possível depositar diferentes quantidade de material em uma mesma 

área. A relação entre capacidade e massa, entretanto, nem sempre é linear, e depende da 

geometria do dispositivo, espessura do filme, entre outros parâmetros que podem afetar a 

maneira como a intercalação ocorre. 

A FIGURA 33b mostra curvas de CD obtidas a 200 mA g-1, com potenciais de corte 

entre -0,20 e 0,65 V (vs. Ag/AgCl) visando avaliar o processo redox do par BP/AP. Assim 

como nas voltametrias, os filmes com quantidades significativas de AP apresentam um 

patamar bem definido em 0.20 V. Próximo ao potencial de corte superior há também uma 

leve inclinação devido ao início do ombro que precede o segundo processo redox. Apesar 

de apresentar cargas similares aos outros filmes, o compósito 4hpH3+ apresenta uma 
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capacidade bastante reduzida, devido elevada massa do filme, uma vez que este é 

produzido com o dobro da quantidade de NTCs. Isso indica que embora os NTCs atuem 

como agentes nucleantes, esse efeito é limitado e a formação do AP dependente 

principalmente da taxa de decomposição do [Fe(CN)6]3-.  

Nos outros filmes as capacidades variaram de 12 mAh g-1 até expressivos 75 mAh 

g-1 para o filme 4hpH3. Devido ao seu melhor desempenho, o filme 4hph3 teve seu 

comportamento avaliado em diferentes densidades de corrente. A FIGURA 34a mostra o 

segundo ciclo de algumas curvas de CD obtidas nas diferentes taxas aplicadas. A medida 

que a densidade de corrente aumenta, o material perde capacidade de armazenar carga, o 

que é um comportamento comum para baterias. Esse efeito ocorre devido à resistência 

interna do material, que limita a velocidade com que a entrada e saída dos cátions acontece. 

O que deve ser avaliado, afinal, é a taxa de perda com a variação da densidade de corrente 

aplicada, chamado de capacidade de taxa. Esse efeito pode ser melhor observado pela 

FIGURA 34b, que apresenta as capacidades de carga e de descarga ao longo de ciclos de 

CD realizados em diferentes taxas. Se compararmos as curvas obtidas a 0.20 e 2.0 A g-1, há 

uma retenção de 35% da capacidade mesmo com um aumento de 1000% na taxa, enquanto 

que entre 0,10 e 1,0 e 0,70 e 7,0 A g-1 esse valor fica em torno de 30 %. Muitos trabalhos 

avaliam a performance do AP e seus análogos como materiais para baterias secundárias, 

porém muitos deles são em sistemas não-aquosos e/ou com intercalação de outros cátions, 

como Na+ e Li+. Considerando a intercalação de íons potássio, Su e colaboradores, por 

exemplo, reportaram um eletrodo de AP desidratado que apresenta 120 mAh g-1 a uma taxa 

de 0,2 A g-1 para ambos os processos redox (correspondendo a 60 mAh g-1 para o processo 

BP-AP), sendo o maior valor já reportado para baterias de íon-potássio, com 80 % de 

retenção em 2 A g-1.[226]. Wu e colaboradores demonstraram o comportamento do AP e 

outros HCM como cátodo de baterias não-aquosas de íon-potássio, reportando valores de 

100 mAh g-1 (~50 mAh g-1 para o primeiro processo) a uma taxa bastante pequena de 0,02 A 

g-1.[227] No trabalho de Zhang e colaboradores, o cátodo de AP em sistemas orgânicos 

demonstra uma capacidade de 56,1 mAh g-1 a 0,2 A g-1, retendo 50% desse valor quando a 

taxa é apenas dobrada para 0,4 A g-1.[228] 

Nota-se também uma boa repetibilidade das curvas de CD, havendo pouca 

variação da capacidade em uma mesma taxa aplicada. Após diversos ciclos de CD em 

diferentes correntes aplicadas, o filme foi novamente avaliado a uma taxa de 200 mAg-1. O 

grau de recuperação da capacidade foi de 100 %, mantendo-se os mesmos valores de 

capacidade apresentados inicialmente, demonstrando a estabilidade do compósito. 

Entretanto, observa-se na FIGURA 34a que há uma alteração do perfil da curva de CD em 

relação a curva inicial, indicando que ocorreram alterações no material. A FIGURA 34b 

também apresenta os dados de eficiência coulômbica (EC), obtidas pela razão entre 
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descarga e carga. Esse dado indica o quanto da carga necessária para carregar o material é 

aproveitado no processo de descarga, sendo 100% a eficiência ideal. Percebe-se que 

inicialmente a EC apresenta-se acima de 100%, indicando que mais carga é gerada do que 

utilizada. Isso ocorre porque inicialmente o AP já apresenta cátions intercalados em sua 

estrutura, que contribuem para a carga gerada durante os primeiros processos de CD. Ao 

longo dos ciclos, ocorre a estabilização da EC, que permanece em torno 100%. Para taxas 

muito altas como 7.0 A g-1, os processos de intercalação não ocorrem eficientemente, e a 

EC atinge cerca de 75%. Contudo, como discutido, a recuperação do material se mostra 

bastante eficiente e a EC alcança novamente 100 % nos ciclos finais.  

 

FIGURA 34 – (a) 2º ciclo de curvas de CD e (b) repetibilidade das medidas de capacidade ao longo 
dos ciclos em diferentes densidades de corrente do filme 4hpH3 em KCl 0,1 mol L-1. Capacidade 
obtida na carga (símbolo aberto) e descarga (símbolo fechado). Eficiência coulômbica dos 
respectivos ciclos no eixo à direita. 

 

Todas as caracterizações discutidas até aqui confirmam a formação de um filme 

compósito de NTCs e AP em um sistema interfacial L/L. A promoção da reação de 

decomposição ácida do ferricianeto pelo DMFc foi demonstrada pela primeira vez, 

mostrando a viabilidade desse processo na síntese química do AP e de compósitos com AP 

em um sistema bifásico. Os NTCs atuam como agentes nucleantes bem como suporte para 

a formação de um filme estruturado e autossustentado na interface L/L, não sendo possível 

a formação de um filme na ausência dos mesmos. Além disso, os NTCs fornecem 

condutividade ao compósito, auxiliando na eficiência do transporte de cargas e processos 

redox do AP. A estrutura do AP cresce de forma seletiva sobre as paredes do tubo, 

maximizando o efeito dos NTCs e a interação entre os materiais. Devido às propriedades 

redox do AP e condutoras dos NTCs, os filmes podem ser aplicados como eletrodos de 

baterias aquosas. A formação dos compósitos na interface L/L permite que eles sejam 

depositados em qualquer tipo de substrato, ampliando as configurações de dispositivos, 

bem como a gama de aplicações. 
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4.3. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA A PARTIR DE FILMES NTC/AP 

OBTIDOS EM INTERFACE L/L 

 

Como demonstrado, dentre os compósitos NTC/AP obtidos diretamente na interface 

L/L, o 4hpH3 mostrou o melhor desempenho em relação à capacidade específica e, 

portanto, foi o escolhido para a construção de um dispositivo. Dada a faixa de potencial em 

que os processos do AP ocorrem, o filme foi empregado como o cátodo da bateria, no qual 

há a intercalação dos cátions durante o processo de descarga e redução do AP. Como 

ânodo, foi utilizado carbono ativado (CA), um material padrão para avaliação de dispositivos, 

uma vez que este pode ser empregado em uma ampla faixa de potencial, apresenta elevada 

área superficial, além de ser um material de baixo custo. 

A amostra comercial de CA foi caracterizada antes da avaliação da sua resposta 

eletroquímica. Na FIGURA 35a o DRX apresenta dois picos bastante alargados centrados 

em d = 3,70 e 2,15 Å, correspondentes aos planos (002) e (101), característico de amostras 

com domínios microcristalinos de estruturas grafíticas orientadas de forma aleatória.[229] No 

espectro Raman são observadas as bandas D e G bastante alargadas, com um perfil de 

amostras de carbono amorfo com alto grau de defeitos e hibridização sp3.[192] A morfologia 

do CA pode ser observada na FIGURA 35c,d. O sólido é constituído de partículas 

irregulares com uma larga distribuição de tamanho e tamanho médio de 50 μm.[230] O 

detalhe apresentado mostra que a superfície das partículas é bastante rugosa, conforme 

esperado para a área superficial reportada de 2000-2500 m2 g-1.[230] 

 

FIGURA 35 – (a) Difratograma de raios X, (b) espectro Raman (λ = 633 nm) e (c,d) imagens de MEV 
do pó de CA com detalhe da superfície das partículas em (d ). 
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Visando avaliar a resposta eletroquímica do material, eletrodos de CA foram 

preparados a partir do método de filtração, dispersando o material em isopropanol e filtrando 

sobre membranas de PVDF previamente pesadas (ver seção 3.10). A voltametria cíclica do 

eletrodo de CA está apresentada na FIGURA 36a. Uma vez que esse material será usado 

como ânodo da bateria, seu comportamento eletroquímico foi avaliado em uma janela 

catódica com respeito aos processos do AP, em KCl 0,1 mol L-1. Como esperado para o 

material carbonáceo, nenhum processo redox ocorre na faixa de potencial estudado. 

Observa-se que apesar da massa elevada depositada no eletrodo, se comparada ao filme 

4hpH3, a corrente capacitiva do CA é bastante inferior à corrente dos processos do filme 

compósito, indicando que é necessária uma massa de CA muito maior para possibilitar a 

reversibilidade dos processos de intercalação durante a carga e descarga da bateira.  

 

FIGURA 36 – Voltametrias cíclicas (a) do filme 4hpH3 e CA vs Ag/AgCl e (b) do filme 4hpH3 vs 
Ag/AgCl e vs CA (detalhe). KCl 0,1 mol L-1, 50 mV s-1. 

 

A resposta eletroquímica do filme 4hpH3 foi obtida empregando-se o eletrodo de 

CA como ambos contra eletrodo e referência. Na FIGURA 36b estão apresentados os perfis 

voltametricos do filme 4hpH3 em KCl 0,1 mol L-1 nas deferentes configurações de eletrodos. 

Devido à limitação de carga comportada pelo eletrodo de CA, a densidade de corrente dos 

processos redox do AP cai significativamente, mostrando-se também mais alargados. Além 

disso, ocorre um deslocamento do potencial desses processos devido troca do eletrodo de 

referência, onde a transição referente ao BP-AP acontece em aproximadamente E1/2 = 0,52 

V, um deslocamento de cerca de 0,32 V em relação ao Ag/AgCl. 

Para se avaliar o comportamento de CD do conjunto CA+4hpH3, foram construídas 

baterias do tipo coin cell. Nesse caso, o filme 4hpH3 foi depositado numa membrana de 

PVDF igual à utilizada na deposição do CA. A coin cell é constituída de uma base, uma mola 

de aço para pressionar os componentes dentro da cela, um disco de aço que atua como 

espaçador e coletor de corrente, a membrana contendo o cátodo, a membrana contendo o 

ânodo, posicionadas de costas uma para outra, de modo que os filmes fiquem em contato 
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com o espaçador, enquanto que as próprias membranas atuem como separadores; mais um 

espaçador e por fim a capa que possui um anel plástico para evitar contato com a base. Os 

componentes descritos estão apresentados na fotografia da FIGURA 37. Sobre as 

membranas é pingado o eletrólito de suporte (nesse caso KCl 0,5 mol L-1) em excesso para 

que ambas fiquem umedecidas e a solução ocupe toda a área interna do dispositivo, 

evitando a formação de bolhas de ar. A bateria é então selada com uma clipadeira hidráulica 

(hydraulic coin cell crimping machine). As baterias foram deixadas em repouso por pelo 

menos 12 h antes de serem testadas para permitir a homogeneidade e difusão das espécies 

pelo dispositivo. Os dispositivos foram nomeados como cátodo/ânodo, ou seja, a bateria 

formada pelo filme 4hpH3 e CA é denominada 4hpH3/CA. 

 

FIGURA 37 – Fotografia das partes constituintes da bateria tipo coin cell. 

A FIGURA 38a mostra os voltamogramas obtidos para um dispositivo 

representativo em diferentes janelas e tempos de uso. Observa-se que em janelas 

catódicas, ocorre o par BP/AP com potenciais deslocados, conforme esperado para o CA 

como referência. Visando verificar a janela anódica do dispositivo, o potencial de vértice foi 

deslocado para 0,9 V. Nessa janela, ocorrem processos de oxidação mal definidos no 

sentido de varredura reversa. Nos primeiros ciclos, a corrente dos processos é bastante 

intensa, porém ao final de alguns ciclos (ca 15), o sinal se torna um ruído e desaparece. 

Posteriormente verificou-se o mesmo perfil em dispositivos construídos apenas com NTC-

Fe, indicando que esse comportamento deve estar relacionado com as espécies de ferro. 

Esse efeito afeta também os processos de carga e descarga, principalmente avaliados em 

baixas densidades de corrente. Como mostrado na FIGURA 38b, durante o processo de 

carga, ao se atingir potenciais próximos aos sinais observados nos voltamogramas, ocorrem 

oscilações de potencial, devido à carga desse processo. O sinal gradativamente diminui, 

levando finalmente a um perfil padrão de CD. Apesar de o filme estar depositado sobre uma 

membrana de PVDF, bastante rugosa e porosa, o perfil eletroquímico dos processos redox 

mostra-se bastante definido, indicando que os NTCs estão atuando na condutividade do 

compósito.  
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FIGURA 38 – (a) voltamogramas cíclicos em diferentes janelas (vel. varredura 50 mV s-1), (b) curvas 
iniciais de CD a 0,25 A g-1, (c) curvas de descarga em diferentes densidades de corrente e (d) 
capacitância por ciclo de CD em diferentes densidades de corrente para o dispositivo 4hpH3/CA. 

Os dispositivos foram avaliados em diferentes densidades de corrente e as curvas 

de descarga pelo tempo estão apresentadas na FIGURA 38c. O aumento da taxa de CD 

leva a uma diminuição da voltagem do processo de descarga, efeito atribuído ao CA. Para a 

obtenção dos valores de capacidade, os tempos de CD foram normalizados pela massa do 

cátodo, a fim de se avaliar o desempenho do compósito sintetizado. Apesar da utilização do 

CA como ânodo, o dispositivo conseguiu atingir valores bastante promissores de 

capacidade. A 0,25 A g-1, o dispositivo atingiu capacidades de 46 mAh g-1, valor bastante 

expressivo para uma bateria aquosa de íons-potássio. Na realidade, devido ao grande foco 

no desenvolvimento de NIBs, após a primeira KIBs baseada em AP reportada em 2004[87], 

foi apenas em 2017 que uma nova bateria desse sistema foi descrita. No trabalho de Zhang 

e col., o AP sintetizado por precipitação química apresenta capacidades de 73.2 mAh g-1 a 

0,05 A g-1 e 36 mAh g-1 a 0,4 A g-1 em sistema de meia célula em eletrólito orgânico. Após a 

construção de um dispositivo com carbono negro (Super P™) a bateria fornece 68.5 mAh g-1 

a 0,1 A g-1.[228]. Ye e colaboradores produziram baterias do tipo coin cell usando AP como 

cátodo e NTCs decorados com partículas de óxido de ferro como ânodo em meio a NaClO4, 

atingindo capacidades de 125 mAh g-1 a 0.025 A g-1 e densidades de energia de 136 Wh kg-

1.[231] Considerando as maiores densidades de corrente empregadas no presente trabalho e 
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a utilização de um sistema aquoso, o dispositivo apresentou excelentes valores de 

capacidade, atingindo densidade de energia na ordem de 33.75 Wh kg-1 e de potência de 

194.4 W kg-1. Até o presente trabalho, não foram reportadas baterias aquosas de íon-

potássio baseadas em azul da Prússia. Devido aos processos mencionados, os tempos de 

carga durante os ciclos é bastante elevado, tornando a eficiência coulombica nos primeiros 

ciclos bastante baixa (~65%). Entretanto, esse efeito é diminuído e eliminado em 

densidades de corrente maiores, conforme observado na FIGURA 38d. A recuperação ao 

final dos testes de CD atingiu 38 mAh g-1, cerca de 84% da capacidade inicial, mostrando a 

estabilidade da bateria ao longo dos ciclos.  

Para verificar o efeito do AP na performance da bateria, foram construídos 

dispositivos utilizando-se filmes de NTC-Fe (NFe) ou CA como cátodo, ao invés do filme 

4hpH3. A FIGURA 39a mostra os primeiros voltamogramas do dispositivo NFe/CA.  

 

FIGURA 39 – Bateria NFe/CA: (a) 10 primeiros voltamogramas cíclicos, (b) curva de CD a 1 Ag-1 e (c) 
voltamograma inicial e final. Bateria CA/CA: (d) voltamogramas em diferentes janelas, (e) curva de 
CD a 1 Ag-1 e (f) voltamograma inicial e final. Vel. Varredura: 50 mV s-1. Eletrólito: KCl 0,5 mol L-1. 

De forma similar ao observado no dispositivo do filme compósito, ocorre um pico 

reverso na varredura no sentido catódico, que diminui e se torna inexistente após 10 ciclos. 

Isso confirma que o processo se refere à presença dos NTC-Fe. Como discutido, esses 

NTCs possuem espécies de ferro em seu interior que podem ser promovidas para fora e/ou 

sofrerem oxidação com a aplicação de um sobrepotencial, como é o caso. Além disso, 

dispositivos construídos apenas com CA (CA/CA) não apresentaram qualquer tipo de 

resposta diferente do perfil retangular, confirmando que os processos advêm dos NTC-Fe. 

Essa resposta se mantém por toda a faixa de potencial, conforme apresentado na FIGURA 

39d. Foram obtidas curvas de CD em diferentes taxas para esses dispositivos. Devido à 

falta de qualquer processo faradaico (após a estabilização do sinal dos NTCs), o acumulo de 
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cargas nesses materiais se dá apenas por processos capacitivos, sendo limitados pela área 

do material. As curvas de CD a 1 Ag-1 mostram o perfil típico de capacitor, de formato 

triangular. Apesar das diferentes naturezas dos materiais empregados como cátodo, ambas 

as baterias apresentaram capacidades na ordem de 5 mAh g-1, valor bastante inferior ao 

dispositivo construído com o filme 4hpH3. Isso confirma que a resposta demonstrada para a 

bateria 4hpH3/CA é fruto da combinação dos NTCs com o AP. Apesar de ocorrer um 

deslocamento significativo dos processos redox nas baterias do filme compósito após as 

curvas de CD, não foram observadas quaisquer alterações nas respostas eletroquímicas do 

CA ou do NTC que pudessem justificar tal comportamento.  De fato, a única alteração visível 

é o incremento da área da voltametria do CA/CA, efeito da ativação do material pelo 

processo de intercalação durante as medidas de CD.  

Após a estabilização da resposta eletroquímica das baterias 4hpH3/CA, as mesmas 

apresentam um potencial padrão em torno de 0,70 V. Como prova de conceito do 

funcionamento desses dispositivos, 4 baterias 4hpH3/CA foram conectadas em série, para 

se atingir uma voltagem total de aproximadamente 3 V. As baterias foram carregadas e um 

LED conectado aos seus terminais. A FIGURA 40 apresenta fotografias do sistema em 

circuito aberto e fechado, mostrando que ao contato com as baterias, o LED é aceso.  

 

FIGURA 40 – Fotografias de 4 baterias 4hpH3/CA em série utilizadas para acender um LED. (a) 
circuito aberto, (b) circuito fechado. 

Através dos dados apresentados, o potencial de aplicação dos compósitos NTC/AP 

obtidos pela síntese química na interface L/L como cátodos de baterias aquosas pôde ser 

demonstrado. A construção de dispositivos do tipo coin cell permitiu avaliar o 

comportamento do material em um sistema real de dois eletrodos, cuja resposta difere dos 

sistemas de meia cela normalmente empregados. Apesar do CA ser largamente utilizado em 

(super)capacitores, sua aplicação em baterias geralmente se dá como material de base para 

a imobilização de outros materiais que possuam processos faradaicos complementares para 
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o acúmulo de cargas. Desse modo, espera-se que dispositivos de NTC/AP construídos com 

ânodos adequados apresentem performances superiores às demonstradas aqui.  

 

4.4. ESTUDO CINÉTICO DO MECANISMO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE AZUL DA 

PRÚSSIA SOBRE FILMES DE NANOTUBOS DE CARBONO 

 

A rota de formação de compósitos do tipo NTC/HCM desenvolvida no GQM é uma 

rota única, na qual utiliza-se um material de excelentes propriedades elétricas como 

mediador para a liberação de um dos reagentes necessários para a síntese do HCM, 

fazendo com que o mesmo cresça de forma controlada e seletivamente sobre as paredes 

dos NTCs, formando um compósito estável e com propriedades multifuncionais.[70, 129, 132, 166, 

167, 169, 232-234] Como a eletrodeposição do AP é condicionada à disponibilidade das espécies 

metálicas, diferentes taxas de formação, devido às diferentes condições experimentais, 

também afetam sua morfologia, homogeneidade e interação com os NTCs, como observado 

em trabalhos anteriores.[132, 165]  

Estudar o mecanismo e a cinética de formação do AP nessa rota permite uma 

melhor compreensão do processo como um todo, além de possibilitar um maior controle 

sobre o crescimento e morfologia do AP e o design racional da síntese de compósitos com 

outros HCMs. Ainda não é completamente entendido como que a reação heterogênea 

ocorre, entretanto, como discutido, é observado que tanto os potenciais da janela anódica 

quanto catódica, além do pH da solução, têm efeito significativo na formação do AP 

(FIGURA 15). Apesar de ser evidente que as espécies de ferro participam da reação, foram 

realizados experimentos para confirmar a etapa de saída das cavidades dos NTC. Um filme 

NFe foi submetido a ciclos voltamétricos em KCl 0,1 mol L-1 nas mesmas condições de 

eletrodeposição do AP. Os voltamogramas apresentados na FIGURA 41a mostram que o 

primeiro sinal referente às espécies de ferro ocorre após a varredura anódica, onde um 

pequeno sinal de redução irreversível é observado em 0,77 V, deslocando para 092 V ao 

longo dos ciclos. Isso indica que apesar de os NTCs possuírem ferro metálico, Fe3O4 e 

Fe2O3, apenas após a oxidação essas espécies são detectadas. Depois de três ciclos, o 

processo se torna mais evidente enquanto outros sinais aparecem. O primeiro processo de 

oxidação em ca. -0,15 V é um processo irreversível enquanto que um segundo conjunto de 

sinais ocorre em aproximadamente 0,30 V. A reversibilidade desse processo indica que as 

espécies de ferro liberadas podem estar adsorvidas nas paredes dos NTCs, o que 

promoveria a formação do AP diretamente sobre a parede dos NTCs. Os espectros UV-Vis 

da solução de KCl antes e depois das VCs mostram um incremento na absorbância próximo 

de 290 nm, que corresponde à absorbância do Fe3+ em solução.[235] A absorbância nesse 



85 
 

 
 

comprimento de onda foi monitorado ao longo dos ciclos voltamétricos (FIGURA 41c), 

apresentando um perfil crescente que indica o aparecimento de espécies de ferro em 

solução. Os perfis da carga do processo redox entre 0,77 e 0,92V e da absorbância em 290 

nm seguem aproximadamente o mesmo comportamento (FIGURA 41c), indicando que de 

fato os sinais referem-se à presença das espécies de ferro. Quando o mesmo experimento é 

realizado em uma solução aquosa contendo KCl e K3[Fe(CN)6] (condição de eletrodeposição 

do AP), o comportamento contrário ocorre (FIGURA 41d). Esses dados mostram que as 

espécies de ferro são promovidas para fora dos NTCs como Fe3+, e que na presença de 

[Fe(CN)6]3- ambas são consumidas para a formação do AP, confirmando o papel 

fundamental das espécies presentes nas cavidades dos NTC-Fe no processo de 

eletrossíntese do AP.  

 

FIGURA 41 - (a) Voltamogramas cíclicos do filme NFe em uma solução aquosa de 0,1 mol L-1 KCl. 
Vel. varredura: 50 mV s-1. (b) Espectros UV-Vis da solução aquosa antes e depois das voltametrias 
apresentadas em (a). (c) Carga do pico de redução do ferro (ca. 0.77 a 0.91 V) obtidos de (a) e 
absorbância em 290 nm da solução de KCl em função do número de ciclos. (d) Absorbância em 290 
nm de uma solução aquosa de KCl (vermelho) e KCl+K3[Fe(CN)6] (preto) em função do número de 
ciclos voltamétricos de um filme NFe. 

A eletrodeposição do AP sobre os NTCs foi realizada através de voltametria cíclica 

em diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6] em solução. A FIGURA 42 apresenta 

voltamogramas selecionados de cada concentração. Em todos é possível observar os dois 

processos redox característicos do AP provenientes dos dois centros metálicos, atribuídos 

de acordo com as equações ( ) e ( ) (página 74).[219] Nesse caso, o primeiro processo em 

E1/2 ≈ 0.196 V é uma combinação do processo [Fe(CN)6]4-/[Fe(CN)6]3- em solução e a 
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transição entre o AP e BP. A deposição do AP sobre os filmes leva a um aumento da 

contribuição do BP/AP para o processo, deslocando o E1/2 de 0,215 V (característico do par 

ferro/ferricianeto) para menores potenciais, até estabilizar em cerca de 0,196 V, 

característico do BP/AP. O segundo processo em E1/2 = 0,824 V não existe nos primeiros 

ciclos e surge devido à formação do AP. Em todos os filmes, a separação dos picos 

aumenta em ambos os processos ao longo dos ciclos, indicando uma diminuição na 

condutividade dos filmes pela deposição do AP sobre os NTCs.  

 

FIGURA 42 – Voltamogramas cíclicos de filmes NFe em solução aquosa pH 7 de KCl 0,1 mol L-1 e 
K3[Fe(CN)6] (a) 0,10, (b) 0,25, (c) 0,50, (d) 0,75 e (e) 1,0 mmol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1, total de 
200 ciclos. 

 

Além disso, a separação dos picos é muito maior que 59 mV. Uma análise da 

densidade de corrente (FIGURA 43) mostra que a razão Ipa/Ipc é menor que 1 e que essa 

razão aumenta com a concentração de ferricianeto, efeito oposto de um processo controlado 
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por transferência de massa. Isso pode estar associado a um efeito do [Fe(CN)6]3- na taxa de 

nucleação e/ou processos secundários necessários para a formação do AP, como a saída 

do ferro dos NTCs, transferência de elétrons e complexação.  

 

FIGURA 43 – Densidade de corrente vs. ciclo dos processos redox de eletrodeposição do AP sobre 
filmes de NTC. Concentração do K3[Fe(CN)6] (mmol L-1): (a) 0,10, (b) 0,25, (c) 0,50, (d) 0,75 e (e) 1,0. 
(f) voltamograma representativo identificando cada processo: I – oxidação BP/AP (preto), II – redução 
AP/BP (vermelho), III – oxidação AP/VB (azul) e IV – redução VB/AP (verde). 

O crescimento do AP foi acompanhado por espectroscopia UV-Vis com medidas de 

espectroeletroquímica in situ, monitorando a absorção típica deste material entre 650 e 700 

nm. Nessa região, não há interferência de absorção dos NTCs, do substrato do ITO ou do 

eletrólito. A eletrodeposição foi monitorada por dois métodos diferentes. No método 1, a 

transmitância em 680 nm foi medida continuamente ao longo dos ciclos de eletrodeposição. 

No método 2, espectros completos foram coletados entre os ciclos.  

A FIGURA 44 apresenta as curvas obtidas no método 1. Durante a varredura 

anódica na eletrodeposição, o BP oxida a AP e então a VB. Na varredura reversa, os 

processos contrários ocorrem. Desse modo, a forma do AP ocorre duas vezes em um ciclo 

voltamétrico (FIGURA 44a). Devido aos diferentes espectros de absorção que cada forma 

apresenta, as transições influenciam a transmitância em 680 nm (FIGURA 44b). O detalhe 

da curva de T680nm vs. tempo (FIGURA 44c) mostra as mudanças decorrentes dos processos 

redox. Em potenciais catódicos, a forma reduzida e incolor do AP (BP) não absorve em 680 

nm, aumentando a transmitância. A oxidação do BP a AP é seguida de um rápido 

decaimento na transmitância, que novamente aumenta quando o AP é oxidado a VB, com 

máximo de absorção em 750 nm. A larga absorção do VB abrange a região de 680 nm, 

fazendo com que a transmitância nesse estado não seja tão alta quanto a do BP.  
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FIGURA 44 – (a) voltamograma cíclico indicando as transições de cores do AP e as respectivas 
regiões dos perfis de transmitância a 680 nm (T680 nm). (b) Transiente da transmitância em 680 nm 
adquirido pelo método 1 com as curvas obtidas nos máximos e mínimos de cada ciclo. (c) 
Aproximação da curva em (b), mostrando as variações de transmitância ao longo de um ciclo 
voltamétrico devido às transições do AP. (d) Curvas de absorbância do método 1 nas diferentes 
concentrações de K3[Fe(CN)6] para a transição VB AP. As curvas em vermelho correspondem aos 
ajustes com a equação . 

 

Ao longo da eletrodeposição, a T680 nm diminui pelo crescimento do AP sobre o 

filme. A constante variação de potencial e rápida velocidade de varredura das voltametrias 

cíclicas não permite uma completa estabilização da absorção, evidenciado pela ausência de 

platôs definidos, apesar das transmitâncias quase atingirem valores estáveis. No entanto foi 

possível obter curvas de T680nm vs. tempo após a correção da linha base a partir do sinal TBP. 

Uma vez que a transmitância do BP diminui ao longo da eletrodeposição (curva cinza na 

FIGURA 44b), apesar da sua transparência. Trabalhos prévios mostram que a absorbância 

do estado BP não depende da quantidade de AP depositada, com valores próximos à linha 

base (absorbância do NTC).[70] Desse modo a variação da transmitância do BP foi subtraída 

das curvas obtidas. A FIGURA 44d mostra os perfis cinéticos do crescimento do AP a partir 

do processo VB AP, dado em variação de absorbância ao longo dos ciclos (i.e. tempo), 

para as diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6]. Essa transição foi escolhida por 

apresentar maior absorbância, sendo mais fiel a concentração de AP eletrodepositado, além 
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de possibilitar melhor comparação com o método 2. Os ajustes e considerações cinéticas 

serão discutidas a seguir, em conjunto com o método 2.  

No método 2, espectros foram adquiridos entre os ciclos voltamétricos. Na FIGURA 

45 estão apresentados os espectros para as diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6].  

 

FIGURA 45 – Espectros UV-Vis adquiridos entre ciclos voltamétricos de filmes NFe em solução 
aquosa de KCl 0,1 mol L-1 e K3[Fe(CN)6 (a) 0,10, (b) 0,25, (c) 0,50, (d) 0,75 e (e) 1,0 mmol L-1. (f) 
Comprimento de onda da absorbância máxima da banda do AP (azul) e perfil da absorbância em 680 
nm (círculo preto) e no comprimento de onda com o máximo de absorbância (quadrado vazio) vs. 
ciclo. 

Uma banda intensa na região do AP surge e cresce durante os ciclos, para todas as 

concentrações. O máximo de absorção desloca nos primeiros ciclos e então estabiliza em 

torno de λ ≈ 680 nm, com pequenas variações após 80 ciclos. Esse deslocamento sugere 

um efeito de dopagem devido à transferência de carga dos NTCs para o AP, fortalecendo a 

retrodoação π durante o crescimento do AP sobre as paredes dos NTCs. A FIGURA 45f 
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mostra a absorbância máxima em função do número de ciclos, comparada à absorbância 

em 680 nm. É evidente que o perfil se mantém essencialmente o mesmo até os últimos 

ciclos. Dessa maneira, a absorbância em 680 nm foi empregada para avaliar a variação de 

absorbância em função do número de ciclos, o mesmo comprimento de onda utilizado no 

método 1. O [Fe(CN)6]3- tem uma banda definida em 419 nm, discutida anteriormente, que 

diminui ao longo da eletrodeposição do AP devido ao seu consumo. A combinação dos 

processos de crescimento do AP e consumo do ferricianeto gera um ponto isosbéstico em 

torno de 570,5 nm. Entretanto, é possível observar que ocorre uma pequena variação na 

absorbância desse ponto durante os ciclos voltamétricos. De maneira similar ao método 1, 

alterações no sistema levam a um deslocamento da linha base. Outro fator que contribui 

para essa variação é o aparecimento da banda do AP em 380 nm, contribuindo na absorção 

dessa região e interferindo no ponto isosbéstico. Após a correção, as curvas de absorbância 

vs. ciclos foram obtidas para esse método, conforme apresentado na FIGURA 46. 

 

FIGURA 46 – Absorbância em 680 nm vs. número de ciclos em diferentes concentrações de 
K3[Fe(CN)6], obtidas pelo método 2. Curvas em vermelho correspondem aos ajustes com a equação 

.  

Os perfis apresentados na FIGURA 44d e FIGURA 46 são característicos de um 

processo de cinética de primeira ordem. Considerando as etapas de crescimento e 

formação do compósito, deve-se notar que a quantidade de ferro disponível nos NTCs é 

bastante pequena. Tipicamente, NTC-Fe tratados com TFA (usados nesses experimentos) 

apresentam cerca de 20% em massa de ferro. Os filmes NFe possuem uma massa média 

de 14 μg cm-2, levando a uma massa total de ferro de aproximadamente 2,8 μg cm-2
 

disponível no interior dos NTCs. Entretanto, apenas uma pequena quantidade dessa massa 

é removida para fora dos NTCs, tornando a quantidade nominal de ferro disponível para 

reagir ainda menor.  
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Considerando o mecanismo de eletrodeposição do AP, descreve-se que a forma 

preferencialmente formada é o AP ao invés do BP ou VB. [203, 236] Nessa rota, já foi verificado 

que as espécies de ferro precisam estar disponíveis para formar o AP e que sua saída 

ocorre através de sobrepotenciais anódicos, como Fe3+. Desse modo, é mais provável que o 

AP seja formado na varredura catódica, quando o Fe3+ que foi para a solução é reduzido a 

Fe2+, reagindo com [Fe(CN)6]3-. Uma vez que a velocidade de varredura é constante em 

todos os experimentos, a saída e disponibilidade do ferro é a mesma em todas as 

concentrações de ferricianeto. As etapas para produzir o AP a partir das espécies de ferro 

dos NTCs podem ser descritas de acordo com o esquema abaixo. Primeiramente, as 

espécies de ferro precisam sair dos NTCs através de potencias anódicos, como discutido 

anteriormente (etapa 1). As espécies são então reduzidas (etapa 2) e imediatamente 

reagem com o [Fe(CN)6]3- para formar o AP (etapa 3): 

 
Ambas as etapas 1 e 2 são dependentes do potencial aplicado, entretanto a etapa 1 

também depende da difusão das espécies de ferro para fora dos NTCs. Uma vez que a 

varredura é contínua em rápidas velocidades de varredura, pode-se considerar que k2 >>> 

k1 e k3. Além disso, uma vez que o Fe2+ é produzido, ele rapidamente reage com o 

[Fe(CN)6]3- para formar o AP, desse modo espera-se que k3>>>k1. Dessa forma, a 

aproximação do estado estacionário pode ser aplicada para Fe3+ e Fe2+. Desenvolvendo as 

equações cinéticas pelas etapas descritas, a formação do AP é dada pela equação ( ), onde 

o K+ não é apresentado visto que atua apenas no balanço de carga e está presente em 

excesso. A aproximação do estado estacionário leva à equação ( ), para a concentração de 

Fe2+, onde [Fe-NTC]0 é a concentração inicial de ferro dentro dos NTCs. A substituição da 

equação ( ) na equação ( ) e posterior integração resulta na equação ( ), evidenciando que 

a formação do AP depende da fonte das espécies de ferro. A equação (  é típica de primeira 

ordem para formação de produto, que pode ser dada em função da absorbância A, como na 

equação , onde A0 e Af são a absorbância inicial e final, respectivamente. 
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Apesar da complexidade do sistema e diferentes caminhos para o crescimento do 

AP, a velocidade de crescimento está condicionada à fonte das espécies de ferro. A 

formação do AP é dependente da quantidade de NTC ou da concentração de Fe2+, o que é 

essencialmente a mesma coisa visto que são os NTCs que fornecem as espécies de ferro e 

consequentemente determinam a quantidade das mesmas. Para verificar o mecanismo 

proposto, as curvas obtidas pelos experimentos de espectroeletroquímica UV-Vis (FIGURA 

44d e FIGURA 46) foram ajustadas com a equação . Os ajustes na FIGURA 44d e 

FIGURA 46 mostram uma boa correlação com os dados experimentais para as duas 

metodologias adotadas. As constantes de velocidade estão apresentadas na FIGURA 47 e 

TABELA 3. 

 

FIGURA 47 – Constantes cinéticas obtidas por ajustes de primeira ordem das curvas obtidas pelo 
método 1 (quadrado) e método 2(círculo), em função da concentração de K3[Fe(CN)6]. 

 

Apesar de metodologias de aquisição diferentes, as constantes dos dois métodos 

mostraram-se bastante similares. Entre 0,50 e 0,75 mmol L-1 ocorre uma estabilização da 

constante de velocidade, que permanece a mesma de 0,75 a 1,0 mmol L-1. Nesse ponto, 

deve haver a saturação do sistema pela concentração inicial de [Fe(CN)6]3-, onde o 

coeficiente de difusão deve ser suficientemente alto para superar o regime de controle por 
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transporte de massa, e a condição limitante para o crescimento do AP poderia então ser o 

processo de saída das espécies de ferro dos NTCs, que está restrito à velocidade de 

varredura da voltametria.  

 

TABELA 3 – Constantes de velocidade de primeira ordem obtidas pelas medidas de 
espectroeletroquímica UV-Vis. 

K3[Fe(CN)6] 

/ mmol L-1 

Método 1 Método 2 

k1 / s-1 r2 k1 / s-1 r2 

0.10 1.053×10-4 ±2.20×10-6 0.9971 1.626×10-4 ±5.44×10-6 0.9981 

0.25 1.906×10-4 ±1.21×10-6 0.9995 1.841×10-4 ±6.81×10-6 0.9970 

0.50 2.157×10-4 ±2.03×10-6 0.9982 2.150×10-4 ±3.97×10-6 0.9994 

0.75 2.704×10-4 ±1.84×10-6 0.9989 2.688×10-4 ±6.18×10-6 0.9986 

1.00 2.559×10-4 ±3.04×10-6 0.9966 2.679×10-4 ±1.08×10-5 0.9954 

 
O efeito da concentração do precursor em solução também foi avaliado pelos dados 

eletroquímicos, tanto pela carga quanto pela densidade de corrente dos picos dos processos 

redox. Quanto maior a concentração de K3[Fe(CN)6] em solução, mais rápido é o 

crescimento da corrente e a estabilização do sinal. Isso é observado para todos os 

processos, quando comparando a densidade de corrente já apresentada na FIGURA 43. A 

FIGURA 48 apresenta todas as curvas relacionadas ao processo AP-VB, que possui um 

sinal claro da formação do AP, visto que o processo BP-AP se sobrepõe ao do eletrólito. A 

eletrodeposição de um sólido a partir de uma solução aquosa é um processo heterogêneo 

que ocorre principalmente por mecanismos de nucleação e crescimento. Diversas etapas 

como transporte de massa (difusão), esfera de solvatação e efeitos de adsorção podem 

ocorrer e determinar a formação do núcleo e seu posterior crescimento. A grande maioria de 

estudos cinéticos de eletrodeposição são relacionados à deposição de metais pela redução 

do eletrólito por cronoamperometria, o que permite o estudo de um único parâmetro de 

deposição, isso é, o potencial aplicado. No caso da voltametria cíclica, a constante variação 

no potencial aplicado desloca continuamente o equilíbrio e a taxa de transporte de elétrons 

no sistema. O modelo de Scharifker-Hills de nucleação instantânea e progressiva é 

amplamente empregado para eletrodeposições 2D e 3D por transientes de corrente 

(cronoamperometria).[237] Esse modelo se baseia em processos controlados por transporte 

de massa em um potencial fixo, e possuem uma série de considerações, como eletrodos de 

superfícies homogeneamente lisas e a ausência de intermediários, subprodutos, processos 

redox secundários, entre outros, que não permite que seja estendido ao sistema deste 

trabalho.  
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FIGURA 48 – Perfis de corrente (a,c) e carga (b,d) do processo de oxidação (a,b) e redução (c,d) da 
transição AP-VB vs. número de ciclo de filmes NFe em soluções aquosas de 0,1 mol L-1 KCl e 
K3[Fe(CN)6] 0,10 (preto), 0,25 (vermelho), 0,50 (azul), 0,75 (verde) e 1,0 (rosa) mmol L-1. 

De forma similar ao observado nos dados espectroscópicos, é possível ajustar os 

dados eletroquímicos (FIGURA 49a) para uma cinética de primeira ordem, considerando 

que a carga do pico (do processo AP-VB) é diretamente relacionado à concentração 

superficial de AP.[210]  A FIGURA 49 apresenta as curvas de carga do processo de redução 

VB AP (o mesmo usado no método 1) com a variação de concentração de [Fe(CN)6]3- e os 

respectivos ajustes de primeira ordem. O mesmo foi realizado para as curvas de oxidação 

AP VB, uma vez que elas são equivalentes em respeito à concentração de AP. As 

constantes de velocidade obtidas pelos ajustes estão apresentadas FIGURA 49b. O perfil 

das constantes segue a mesma tendência observada nas constantes calculadas com os 

dados espectroscópicos, indicando que a concentração de K3[Fe(CN)6] tem o mesmo efeito 

sobre as duas propriedades. Entretanto, é fundamental apontar a diferença com respeito 

aos dados espectroscópicos e eletroquímicos. Enquanto a absorbância é diretamente 

relacionada concentração, pela lei de Beer-Lambert, a carga (ou corrente) dos processos 

redox são relacionados com as espécies eletroquimicamente ativas na superfície do 

eletrodo, bem como da área ativa. Assim sendo, os dados eletroquímicos apresentam um 

desvio da quantidade absoluta de AP eletrodepositado, uma vez que defeitos estruturais 

podem prejudicar a atividade frente à intercalação de cátions necessária aos processos 

redox, enquanto a corrente é também limitada pela sobreposição das partículas em 
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crescimento, discutido a seguir na análise por MEV. Ainda assim, foi possível obter 

informações com relação ao mecanismo de crescimento a partir dos perfis dos dados de 

VC. 

 

FIGURA 49 – (a) Carga do processo de redução VB-AP em diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6]. 
Curvas em vermelho correspondem a ajustes utilizando a equação . (b) Constantes de 
velocidade de primeira ordem obtidas pelos ajustes das curvas de oxidação (vermelho) e redução 
(preto) do processo AP/VB em diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6].  

 

Em um sistema controlado por difusão, o aumento da corrente deveria ser 

linearmente relacionado à concentração, a uma dada velocidade de varredura. Verifica-se 

que a carga e a corrente apresentam o mesmo perfil durante toda a eletrodeposição 

(FIGURA 50c). Uma vez que a carga tem uma relação direta com a concentração, a carga 

do processo AP/VB foi plotada em função da concentração de K3[Fe(CN)6], conforme 

apresentado na FIGURA 50a. A correlação linear e o coeficiente angular das curvas do 

processo de redução VB-AP estão mostradas na FIGURA 50b. É interessante notar que ao 

mesmo tempo que o coeficiente angular cresce continuamente, até estabilizar em torno de 

70 ciclos, o r2 aproxima-se de 1 após 90 ciclos. A falta de linearidade entre a carga e 

concentração do eletrólito no início da eletrodeposição indica um processo secundário no 

sistema, que não depende (apenas) do coeficiente de difusão das espécies, em um sistema 

cinético de controle misto.[238] Isto é, a etapa de nucleação ocorre, o que depende não 

apenas de aspectos termodinâmicos de estabilização energética do núcleo, mas também da 

disponibilidade das espécies de ferro dos NTCs. Nos primeiros 10 ciclos, o coeficiente 

angular da carga vs. [Fe (CN)6]3- é mínimo. Isso significa que o processo inicial de nucleação 

depende principalmente da etapa de saída do ferro para fora dos NTCs. Uma vez que os 

primeiros núcleos são formados, o efeito da concentração de [Fe(CN)6]3- é visível, visto que 

o coeficiente angular aumenta significativamente, onde um maior coeficiente de difusão 

promove a velocidade de crescimento do AP. Ainda assim, a linearidade da resposta 
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eletroquímica em relação à concentração do eletrólito é atingida apenas após vários (cerca 

de 90) ciclos voltamétricos. Isso indica que a etapa de nucleação é contínua e concomitante 

ao processo de crescimento, de forma similar ao mecanismo de nucleação progressiva em 

deposições cronoamperométricas, o que também vai de encontro aos perfis de sinal vs. 

tempo que não apresentam a etapa de indução. Atingir a linearidade demonstra um 

processo puramente controlado por transporte de massa (difusão), ou pelo menos como 

maior contribuição da resposta.[239]   

 

FIGURA 50 – (a) Carga do processo de redução AP-VB em função da concentração de K3[Fe(CN)6] 
em diferentes ciclos. (b) Coeficiente angular (preto) e correlação linear (azul) para os ajustes lineares 
das curvas em (a). (c) Comparação dos perfis de corrente (preto) e carga (azul) do processo de 
redução VB-AP vs. ciclo. A curva vermelha corresponde ao ajuste de primeira ordem. (d) Coeficiente 
angular da carga de redução (preto) e oxidação (azul) do processo AP/VB em função da 
concentração de K3[Fe(CN)6] para diferentes ciclos.  

 

Além dos dados de espectroeletroquímica, o crescimento do AP também foi 

caracterizado por medidas ex situ de espectroscopia Raman e MEV. A FIGURA 51a 

apresenta os espectros adquiridos para filmes modificados com diferentes números de 

ciclos em uma concentração de K3[Fe(CN)6] de 0,50 mmol L-1. Antes da modificação, são 

observadas as bandas características dos NTCs, as já discutidas bandas D (1334 cm-1), G 

(1584 cm-1) e D’(1620 cm-1) além da banda 2D em 2663 cm-1. A banda 2D também 

conhecida por G’ surge do acoplamento de modos de carbono sp2 em um arranjo 3D, 

estando relacionada também ao número de paredes dos NTCs.[192-194]  Depois da 

eletrodeposição, ocorrem as bandas referentes ao estiramento ciano entre 2000 e 2200 cm-1 
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e um segundo grupo de bandas abaixo de 700 cm-1, atribuídos a modos Fe-CN, Fe-C e Fe-

N.[240] Apesar dessas bandas serem melhor observadas após 10 ciclos, existem algumas 

alterações espectrais que sugerem modificação dos tubos desde o segundo ciclo. Como 

previamente discutido, a deposição do AP sobre as paredes dos NTCs aumenta o grau de 

defeito dos mesmos, efeito medido pelas relações ID’/IG. Observou-se m aumento das razões 

ID’/IG e ICN/IG ao longo da eletrodeposição (FIGURA 51b), indicando a modificação dos NTCs 

pelo AP, de maneira análoga à já observada e discutida no sistema da síntese eletroquímica 

direta na interface L/L em um sistema de 4 eletrodos. O motivo da queda inicial observada 

nos primeiros ciclos não é claro, porém pode estar associada a algum efeito do potencial 

aplicado sobre os filmes de NTCs. Um comportamento similar é observado nos espectros 

UV-Vis  ao longo dos ciclos (FIGURA 45) bem como na curva de transmitância pelo tempo 

(FIGURA 44), onde ocorre uma queda inicial da absorbância (o filme fica mais claro) assim 

que o eletrodo é polarizado. Depois dos ciclos iniciais, há uma estabilização na razão 

relacionada aos defeitos, enquanto que a razão ICN/IG continua a crescer. Isso indica que 

mesmo que mais AP seja formado, ele pode não estar diretamente aderido às paredes dos 

NTCs, sugerindo uma etapa de crescimento dos núcleos inicialmente já formados. Isso 

corrobora com os dados eletroquímicos e espectroscópicos, onde a corrente/carga começa 

a estabilizar devido a uma área ativa estável, enquanto que a absorção em 680 nm continua 

a aumentar.  

 

 

FIGURA 51 - (a) Espectros Raman de filmes NFe modificados com diferentes números de ciclos em 
uma solução aquosa 0,1 mol L-1 KCl e 0,5 mmol L-1 K3[Fe(CN)6].(b) Razões ID’/IG (preto) e ICN/IG 

(azul) em função do número de ciclo. Tracejado para guiar o perfil, não um ajuste. 

 

O crescimento do AP também foi acompanhado por imagens de MEV, modificando 

filmes NFe com diferentes números de ciclo em uma solução 0,1 mol L-1 KCl e 0,50 mmol L-1 

K3[Fe(CN)6], conforme mostrado na FIGURA 52.  
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FIGURA 52 – Imagens de MEV de um filme NFe antes (a) e depois de(b) 2, (c) 5, (d) 10, (e) 15, (f) 25, 
(g) 40, (h) 55, (i) 80, (j) 115, (k) 150 e (l) 200 ciclos em 0,1 mol L-1 KCl e 0,5 mmol L-1 K3[Fe(CN)6]. 

 

Após apenas 5 ciclos voltamétricos, surgem diversos pequenos cubos espalhados 

pelas paredes dos NTCs. Os cubos continuam a crescer ao longo dos ciclos, ao mesmo 

tempo que novos cubos aparecem, evidenciado pela variação e diferenças nos tamanhos 
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dos cubos na sequência de imagens. Depois de vários ciclos (> 80), os cubos de AP 

começam a se sobrepor, perdendo contato com os NTCs. A morfologia observada 

corresponde ao mecanismo de nucleação e crescimento progressivo descrito para 

eletrodeposição cronoamperométrica, corroborando os dados discutidos anteriormente. 

Para melhor avaliar a formação do AP por MEV, o tamanho dos cubos foi medido 

para uma distribuição de tamanho de partícula (FIGURA 53).  

 

FIGURA 53 – Histogramas de tamanho do cubo de AP obtidos pelas imagens de MEV de um filme 
NFe depois de (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 25, (e) 40, (f) 80, (g) 115, (h) 150 e (i) 200 ciclos em 0,1 mol L-1 
KCl e 0,5 mmol L-1 K3[Fe(CN)6]. 

O tamanho médio dos cubos de AP aumenta com o número de ciclos, como 

esperado, assim como a largura do histograma, como uma consequência ao processo 

contínuo de nucleação e crescimento. Depois e 200 ciclos, o desvio padrão do tamanho de 

partícula é bastante elevado, que mostrou também ser dependente da concentração de 

ferricianeto de potássio (FIGURA 54a). Quando os dados são plotados em função do 

número de ciclos (FIGURA 54b), é evidente que há um rápido crescimento do AP nos 

primeiros 80 ciclos e uma posterior estabilização, similar ao perfil observado nas outras 

técnicas. O recobrimento dos NTCs pelo AP também foi avaliado pela razão da área de AP 

sobre a área de NTC (AAP/ANTC), FIGURA 54c. Essa medida pôde ser feita apenas até 80 

ciclos, pois após isso a sobreposição dos cubos e a grande área dos cubos não aderida ao 

NTCs impede uma medida correta. Do mesmo modo, o perfil de recobrimento seguiu a 
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tendência de um crescimento exponencial nos primeiros 80 ciclos. O perfil de tamanho de 

partícula foi ajustado para uma cinética de primeira ordem, com um k1 = 1,73 s-1, mais uma 

vez demonstrando que o crescimento do AP deve seguir o mecanismo proposto.  

 

FIGURA 54 – (a) Distribuição de tamanho de cubos do AP após 200 ciclos voltamétricos em 
diferentes concentrações de K3[Fe(CN)6]. (b) Tamanho de cubo (preto) e recobrimento dos NTCs 
(azul) dado pela área de AP/área NTC, em função do número de ciclos de um filme NFe em 0,1 mol 
L-1 KCl e K3[Fe(CN)6] 0,50 mmol L-1. A curva vermelha corresponde ao ajuste utilizando a equação 

. (c,d) Imagem de MEV com as medidas de (c) área do AP e do NTC com 10 ciclos e (d) tamanho 
do AP com 15 ciclos. 

Ambos os dados de espectroscopia Raman e MEV confirmam os resultados de 

espectroeletroquímica UV-Vis previamente discutidos. O perfil eletroquímico em relação à 

concentração de K3[Fe(CN)6] indica uma nucleação continua até cerca de 90 ciclos (FIGURA 

50b), que foi observado pelas imagens de MEV e distribuição de tamanho, assim como o 

aumento no grau de defeitos, avaliado por Raman. Os cubos de AP continuam a crescer até 

200 ciclos voltamétricos, observado pelo perfil de absorbância em 680 nm (FIGURA 44d e 

FIGURA 46a), tamanho de partícula e área de recobrimento por MEV (FIGURA 54) e a 

razão ICN/INTC por Raman (FIGURA 51b). Entretanto, o crescimento prolongado não 

necessariamente ocorre sobre as paredes dos NTCs nem aumenta a área eletroativa, como 

demonstrado pela estabilização no grau de defeitos no Raman, perfis de corrente/carga e 

sobreposição e coalescência dos cubos por MEV. A nucleação está mais diretamente 

relacionada com a etapa de saída das espécies de ferro do interior dos NTCs, o que por sua 
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vez depende do potencial aplicado (ou, nesse caso, da velocidade de varredura). Entretanto, 

para se formar os núcleos de AP, os íons de ferro devem reagir com [Fe(CN)6]3- na solução 

aquosa, fazendo com que a nucleação dependa também do coeficiente de difusão das 

espécies. Consequentemente, maiores concentrações de ferricianeto levam a um maior 

número de núcleos. Em algum ponto, a reação é limitada pela etapa de liberação do ferro e 

sua oxidação, que por sua vez é limitada pela velocidade de varredura. Em uma dada 

concentração de NTCs no filme e 50 mV s-1, esse ponto é entre 0,50 e 0,75 mmol L-1, onde a 

velocidade de reação com 0,75 e 1,0 mmol L-1 é a mesma. O efeito da concentração no 

mecanismo proposto pode ser observado por claras diferenças nos perfis eletroquímicos e 

espectroscópicos. Isso também afeta a distribuição de tamanho das partículas após 200 

ciclos, como observado na FIGURA 54a e FIGURA 55 . Um maior número de núcleos é 

inicialmente formado com maiores concentrações de ferricianeto enquanto que a velocidade 

de saída do ferro é a mesma em todas as concentrações. Desse modo, a subsequente 

deposição do AP a partir de um maior número de núcleos leva a menores tamanhos de 

partícula e uma distribuição de tamanho mais estreita. Isso também explica como a síntese 

em 1,0 mmol L-1 apresenta maiores densidades de corrente em relação a 0,75 mmol L-1, 

apesar de ambas terem a mesma velocidade de reação, uma vez que o número de núcleos 

iniciais do AP determina a área eletroativa.  

 

 

FIGURA 55 – Imagens de MEV de filmes NFe modificados com 200 ciclos em 0,1 mol L-1 KCl e 
K3[Fe(CN)6] (a) 0,10, (b) 0,25, (c) 0,50, (d) 0,75 e (e) 1,0 mmol L-1. 



102 
 

 
 

Baseado no que foi discutido até aqui, pode-se representar o mecanismo de 

eletrodeposição do AP sobre filmes de NTCs de acordo com o apresentado na FIGURA 56. 

Em uma quantidade fixa de NTCs e velocidade de varredura, maiores concentrações de 

[Fe(CN)6]3- levam a um aumento no número de núcleos formados, acompanhado de um 

aumento da resposta eletroquímica. A etapa de nucleação é progressiva, o que significa que 

ela é contínua ao longo do processo de crescimento. Entretanto, após 80-90 ciclos, a etapa 

de crescimento é mais significativa levando à sobreposição dos cubos, prejudicando a 

interação com os NTCs bem como na resposta eletroquímica por massa de AP. Quando se 

considera aplicações em bateria, as características necessárias são alta estabilidade, alta 

área superficial e estruturas pouco defeituosas, que permitem uma alta taxa de intercalação 

de cátions por unidade estrutural, ou em termos de capacidade, maior intercalação por 

massa. Na metodologia adotada, o melhor compósito para tal aplicação deve ser aquele 

sintetizado com a maior concentração de ferricianeto, que leva a uma maior área superficial, 

porém modificado com não mais que 100 ciclos voltamétricos, o que garante maior 

estabilidade ao compósito pela interação do AP com os NTCs e uma razão de resposta 

eletroquímica/massa otimizada. Estudos posteriores sobre o mecanismo poderiam avaliar, 

por exemplo, o efeito da velocidade de varredura, que mudaria o regime misto de transporte 

de massa e saída do ferro, ou então o efeito do pH e concentração do NTC no eletrodo.  

 

 

FIGURA 56 – Esquema do mecanismo de eletrodeposição do AP sobre filmes de NTCs preenchidos 
com ferro. 
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4.5. SÍNTESE DOS NANOCOMPÓSITOS NTC/(A)AP SOBRE ITO 

 

Durante os processos redox dos centros metálicos dos HCMs, ocorre a intercalação 

de cátions que atuam na compensação de carga. Já é conhecido que o tamanho do cátion 

afeta o comportamento eletroquímico dos HCMs, uma vez que a sua difusão pela estrutura 

vai depender da compatibilidade com o tamanho dos sítios intersticiais.[94, 241] Se os sítios 

não forem grandes o suficiente, a intercalação é lenta e em muitos casos irreversível, 

levando à perda de atividade eletroquímica dos materiais. Isso acontece porque durante a 

redução das espécies metálicas ocorrem pequenas expansões na estrutura, permitindo que 

cátions maiores sejam inseridos, entretanto durante a oxidação a deformação contrária 

ocorre, prendendo os íons nos sítios intersticiais. [242, 243] Esses efeitos são observados para 

os cátions empregados durante a aplicação dos HCMs, entretanto já foi notado que cátions 

dos precursores de síntese também podem afetar a estrutura e a resposta eletroquímica dos 

HCMs[61, 97, 244] A performance dos HCMs como eletrodo para bateria está diretamente 

relacionada com as características estruturais dos mesmos, sendo influenciada pelo 

parâmetro de cela, teor de água de coordenação, defeitos, entre outros. Considerando o 

objetivo de empregar os compósitos NTC/(A)AP como cátodo para baterias aquosas, foi 

avaliado o efeito da presença de três cátions durante a síntese dos HCMs (K+, Na+ e Li+), na 

morfologia, estrutura e propriedades dos filmes, e posteriormente correlacionado com a 

performance investigada nas curvas de CD.  

Os compósitos NTC/(A)AP foram obtidos de acordo com as rotas previamente 

descritas e otimizadas (seção 3.5).[166] Para se avaliar o efeito do cátion na síntese dos 

HCMs, soluções aquosas de KCl, NaCl ou LiCl 0,1 mol L-1 foram usados como eletrólito de 

suporte. Essa concentração é significativamente superior à do cátion proveniente dos sais 

de hexacianometalatos, presentes em 0,1 ou 1,0 mmol L-1, sendo negligenciáveis. Nas 

voltametrias de eletrodeposição de cada um dos compósitos (FIGURA 57) há uma clara 

diferença dos processos redox de acordo com o cátion empregado. Todas as voltametrias 

apresentam os processos do sal hexacianometalato (K3[Fe(CN)6] e K4[Ru(CN)6]), 

assinalados como I e II sendo referentes às equações ( ) e ( ). Conforme o HCM 

(AxMy[M’(CN)6]z) vai sendo continuamente formado durante os ciclos, os processos 

referentes às espécies do complexo aparecem. Normalmente os HCMs apresentam dois 

pares redox, relativos a cada uma das espécies metálicas coordenada ao nitrogênio (M) ou 

ao carbono (M’). Quando o HCM é formado, as espécies metálicas fornecidas pelo 

preenchimento dos NTCs (M) se complexam ao nitrogênio dos ligantes cianos do sal em 

solução. A coordenação dos centros M dificulta a oxidação das espécies M’, deslocando 

seus processos redox para maiores potenciais. Dessa maneira, a oxidação e redução do 

ferro no íon [Fe(CN)6]3- (I) desloca para o processo (ii) após a coordenação do segundo 
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centro metálico (equação ). A diferença de deslocamento observada entre o AP e o 

CoHCFe é devida às diferentes espécies ligadas ao nitrogênio, que muda de ferro para 

cobalto. No caso do PR, o processo originalmente do íon [Ru(CN)6]4- (II) desloca para 

potenciais ainda mais anódicos após a complexação, acima do processo de oxidação da 

água catalisado pelo rutênio.[245, 246] Os processos referentes ao centro M (i e iii) ocorrem em 

potenciais menores uma vez que a coordenação pelo nitrogênio é mais fraca, tendo menor 

contribuição sobre a densidade eletrônica do metal (equações - ) . 

 

FIGURA 57 – Voltametrias cíclicas da eletrodeposição dos (A)AP sobre filmes de NTC com diferentes 
eletrólitos de suporte. Velocidade de varredura: 50 mV s-1. Nº total de ciclos: 100. Sentido da 
varredura inicial: anódica. 
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Devido à metodologia usual de síntese dos HCMs, o perfil usualmente observado e 

discutido é o do sistema rico em potássio. As diferenças presentes nos sistemas com sódio 

e lítio são raramente debatidas na literatura. Quando eletrodepositados na presença de Na+ 

ou Li+, os perfis voltamétricos dos HCM apresentam um desdobramento dos processos 

redox. Ao longo da deposição, o aumento da carga dos processos leva a uma sobreposição 

dos mesmos, como nos filmes NFePRNa e NFePRLi, onde a voltametria final apresenta um 

par redox bastante alargado. O deslocamento dos potenciais de pico também é significativo, 

assim como a reversibilidade dos pares. Enquanto que o alargamento pode ser associado à 

dificuldade de difusão das espécies de maior raio hidratado pela estrutura, o desdobramento 

dos processos é atribuído a uma oxidação/redução parcial devido à presença de diferentes 

sítios intersticiais causados por coordenação incompleta, moléculas de água e a mistura das 

formas chamadas “solúveis” e “insolúveis”.[96, 245, 247-249]  

Para melhor avaliar as características redox dos materiais, após a formação dos 

compósitos foram realizadas VCs apenas em eletrólito de suporte. Na FIGURA 58 estão 

apresentados os voltamogramas de todos os nove compósitos em KCl 0,1 mol L-1 e dos 

compósitos do tipo NTC/HCMK em diferentes eletrólitos Dentre os filmes NFeAP, não são 

observadas alterações significativas no processo em E1/2 = 0,9 V (vs.Ag/AgCl 3 mol.L-1). 

Entretanto no primeiro par, ocorre uma melhora na reversibilidade no sentido K+ < Na+ < Li+, 

com o compósito NFeAPLi apresentando o par mais reversível e com a oxidação favorecida. 

Esse efeito está relacionado com a estrutura produzida com cada cátion. Como descrito, o 

primeiro par em E1/2 ≈ 0,22 V (vs. Ag/AgCl 3  mol.L-1) é proveniente da espécie coordenada 

ao nitrogênio. A presença de defeitos na estrutura resultantes da rota e condições de 

síntese geralmente resulta num aumento da razão M/M’(CN)6 (FIGURA 5). Isso significa que 

materiais defeituosos geralmente apresentam menos unidades [M’(CN)6]x-, deixando 

espécies M livres que podem ser mais facilmente oxidadas. Dessa forma, considerando os 

perfis voltamétricos, é esperado que os compósitos sintetizados com NaCl e LiCl 

apresentem estruturas mais defeituosas quando comparadas as com KCl. O mesmo 

comportamento é observado de forma mais proeminente para os compósitos NFePR, 

também para o processo da espécie de ferro coordenada ao nitrogênio. No caso dos 

compósitos NCoHCFe, as diferenças não são tão diretas. A própria atribuição dos processos 

redox nesse tipo de HCM é bastante difícil, onde ocorrem mudanças de perfil com mínimas 

variações nas condições de síntese, dependendo do pH, janela de potencial, velocidade de 

varredura, concentração dos precursores, entre outros.[200, 225, 250-253] O que de fato ocorre é 
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uma oxidação simultânea das espécies [Fe(CN)6]4- e CoII ao longo da varredura anódica, 

alterando-se as proporções [FeII(CN)6]4-/[FeIII(CN)6]3- e CoII/CoIII. O que tem se observado é 

que a relação [FeII(CN)6]4-/[FeIII(CN)6]3- diminui mais significativamente primeiro, fazendo 

com que a atribuição usual seja do primeiro processo ao [FeII(CN)6]4-/[FeIII(CN)6]3- e o 

segundo às espécies de cobalto coordenadas ao nitrogênio. Se assim for, o aumento da 

carga do segundo processo em relação ao primeiro, alterando-se o cátion de K+ para Na+ ou 

Li+ relaciona-se com o fato de haver mais espécies de cobalto (coordenado ao nitrogênio) e 

menos de [Fe(CN)6]x-, levando a um comportamento similar ao descrito para os compósitos 

NFeAP e NFePR. 

 

FIGURA 58 - Voltametrias em KCl 0,1 mol L-1 dos compósitos do tipo (a) NFeAP, (c) NFePR e (e) 
NCoHCFe. Voltametrias do compósito (b) NFeAPK, (d) NFePRK e (f) NCoHCFeK em KCl 
(preto),NaCl (vermelho) e LiCl (azul). Velocidade de varredura: 50 mVs-1. 
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Considerando-se as voltametrias apresentadas na FIGURA 58b,d,f, o efeito do 

cátion após a síntese é observado. Aqui, as diferenças dos perfis voltamétricos estão 

também associadas aos diferentes tipos de sítios presentes na estrutura. Outros trabalhos 

demonstram a presença de sítios tetraédricos e octaédricos, além de diferentes tamanhos 

decorrentes de prováveis falhas estruturais.[94, 95, 254] A inserção/extração de potássio na 

estrutura formada em KCl, ocorre de forma mais uniforme, como observado nas voltametrias 

em preto. Quando o material originalmente formado com K+ é ciclado na presença de Na+ ou 

Li+, ocorre um desdobramento e alargamento dos processos (como visto na 

eletrodeposição). Esse comportamento é decorrente justamente da cinética de 

inserção/extração dos íons nos sítios de tamanhos diferentes que é facilitada nos sítios 

maiores e dificultada nos menores para íons de maiores raios.[249, 255, 256] 

Os difratogramas de raios X das amostras estão apresentados na FIGURA 59. 

Além do pico referente ao plano (002) dos NTCs em d = 3.40 Å, os picos característicos da 

estrutura cfc dos HCMs aparecem em d = 5,1; 3,5; 2,5 e 2,3 Å, atribuídos aos planos (200), 

(220), (400) e (420). O detalhe do plano (200) apresentado na FIGURA 59 mostra o 

deslocamento do pico de acordo com o cátion empregado na síntese. A TABELA 4 

apresenta a posição e largura à meia altura (FWHM) dos dois picos principais. 

 

FIGURA 59 – DRX dos compósitos (a) NFeAP, (b) NFePR e (c) NCoHCFe sintetizados com KCl 
(preto), NaCl (vermelho) e LiCl (azul) e (d) parâmetros de cela obtidos pelo plano (200) dos HCMs. 
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TABELA 4 – Dados obtidos a partir dos picos dos difratogramas apresentados na FIGURA 59 

 d / Å FWHM d / Å FWHM 

     

. AP (200) AP (220) 

NFeAPK 5.09 0.47 3.59 0.42 

NFeAPNa 5.09 0.47 3.62 0.47 

NFeAPLi 5.12 0.51 3.60 0.40 

 PR (200) PR (220) 

NFePRK 5.15 0.51 3.62 0.48 

NFePRNa 5.25 0.48 3.71 0.52 

NFePRLi 5.21 0.56 3.68 0.65 

 CoHCFe (200) CoHCFe (220) 

NCoHCFeK 5.01 0.565 3.56 0.60 

NCoHCFeNa 5.09 0.64 3.59 0.56 

NCoHCFeLi 5.07 0.53 3.57 0.58 

 

Todos os compósitos apresentaram o mesmo comportamento, com maiores 

distâncias interplanares quando sintetizados com NaCl e menores quando com KCl 

(FIGURA 59d). Esse perfil vai de encontro ao maior raio hidratado do Na+ comparado ao K+ 

(K+: 1.25 Å; Na+: 1.83 Å)[54], que gera estruturas com sítios alargados capazes de acomodar 

o íon. A distância intermediária dos compósitos NTC/HCMLi não corresponde a uma 

estrutura compatível ao raio hidratado do Li+ maior que os outros cátions (2.37 Å). Isso pode 

estar relacionado à impossibilidade de rearranjar a estrutura de maneira que se possa 

acomodar o Li+, uma vez que a deformação do arranjo cúbico também está limitada ao 

comprimento da ligação M’-CN-M. 

Os espectros Raman bem como os dados das bandas estão apresentados na 

FIGURA 60 e TABELA 5, respectivamente. Todos os espectros apresentam as bandas 

características dos NTCs discutidas anteriormente (bandas D, G, D’ e 2D), assim como os 

modos de estiramento C≡N dos HCMs entre 2000 e 2200 cm-1. Esses modos são sensíveis 

à natureza das espécies metálicas e ao estado de oxidação das mesmas, sendo maior o 

efeito da espécie coordenada ao carbono. Na ligação M-CN, os ligantes CN- atuam como 

bons doadores  e aceptores π fracos. A doação  tende a aumentar a frequência do (CN), 

uma vez que elétrons são removidos de orbitais levemente antiligantes, enquanto a 

retrodoação π tem o efeito oposto, uma vez que os elétrons do metal são inseridos em 
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orbitais 2pπ* antiligantes. A frequência desses modos está relacionada à eletronegatividade, 

estado de oxidação e número de coordenação dos centros metálicos.[240] As bandas de alta 

frequência acima de 2150 cm-1 são atribuídas às espécies de oxidação intermediária, como 

MII-NC-M’III e MIII-NC-M’II, uma vez que as espécies oxidadas são melhores aceitadores de 

elétrons, intensificando a ligação , ao mesmo tempo que apresentam menor densidade 

para promover a retrodoação π. Frequências próximas são observadas para os compósitos 

NCoHCFe e NFeAP devido a mesma espécie metálica estar coordenada ao carbono (M-NC-

Fe), enquanto que o estiramento FeIII-NC-RuII do PR desloca para maiores número de onda 

devido à maior eletronegatividade (Pauling) do Ru (2.2) comparada ao Fe (1.83). De 

maneira análoga, os modos em torno de 2100 cm-1 são atribuídos às espécies reduzidas MII-

NC-M’II. As outras bandas deslocadas para menores frequências (c.a. 2070 e 2120 cm-1) 

emergem de ambientes de coordenação incompleta de estruturas defeituosas. Abaixo de 

800 cm-1, bandas do tipo (M-L) são associadas aos modos de vibração C-M’-C, M’-CN, e 

M'-C, em ordem crescente de energia. Nesse caso, menores estados de oxidação e maior 

eletronegatividade aumentam o efeito de retrodoação, deslocando as frequências de 

vibração para maiores energias.[196, 199, 257, 258] No caso dos compósitos NCoHCFe, ocorre a 

sobreposição com os modos de vibração do Co3O4 provenientes do NTC-Co.[133] 

 

FIGURA 60: Espectros Raman dos compósitos (a) NFeAP, (b) NFePR e (c) NCoHCFe sintetizados 
com KCl (preto), NaCl (vermelho) e LiCl (azul). 

 

A interação entre os NTCs e HCMs ocorre principalmente de modo que os NTCs 

atuam como dopantes tipo-p, transferindo densidade eletrônica para as espécies metálicas 

dos HCMs.[125, 202] Como consequência dessa dopagem, o efeito de retrodoação π é 
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aumentado fortalecendo a ligação M-L. Dessa forma, quanto mais efetiva a interação entre 

NTCs e HCMs, maior o efeito de dopagem e maiores as frequências dos modos de 

estiramento C≡N.[191] Pelos perfil representativo apresentado na FIGURA 61, em todos os 

compósitos ocorre um deslocamento significativo dos modos (CN) para menores 

frequências quando o cátion empregado na síntese muda de K+ para Na+ e Li+. Isso indica 

que os materiais formados na presença de K+ apresentam a melhor interação com os NTCs. 

Outras informações a respeito de alterações estruturais podem ser obtidas a partir da 

posição das bandas dos HCMs. É reportado que ligações incompletas dos ligantes ciano 

geram bandas de menor frequência de estiramento devido a modos vibracionais do íon CN-. 

Além disso, um maior teor de cátion na estrutura também desloca os modos para maiores 

frequências.[83, 200, 201] Os detalhes da FIGURA 60 mostram que não só ocorrem 

deslocamentos significativos das bandas como também uma alteração na intensidade das 

mesmas. O ombro em torno de 2075 cm-1 nos compósitos NTC/HCMK se torna uma banda 

bem definida nos compósitos NTC/HCMNa e NTC/HCMLi. Ao mesmo tempo, a intensidade 

relativa entre os modos NC-M’ e M-NC diminui de K+ para Na+ e Li+, um indicativo da 

ausência de fragmentos [M’(CN)6]x-. Todos esses dados corroboram as evidencias de 

estruturas mais defeituosas com cátions de maior raio observadas nas caracterizações 

eletroquímicas.  

 

TABELA 5 – Posição das bandas (em cm-1) dos espectros Raman apresentados na FIGURA 60. 

 NFeAP NFePR NCoHCFe 

 K Na Li K Na Li K Na Li 

CN 2078 2074 2070 2084 2075 2074 2070 2064 2062 

CN (NC-FeII) 2092 2092 2096 2101 2101 2099 2101 2097 2092 

CN 2128 2124 2116 2131 2127 2125 2120 2121 2110 

CN (CN-FeIII) 2154 2153 2146 2169 2164 2167 2151 2151 2148 

D 1334 1334 1335 1333 1333 1334 1334 1333 1333 

G 1584 1585 1584 1585 1585 1584 1587 1583 1585 

D' 1619 1620 1620 1619 1619 1619 1618 1619 1619 

G 2661 2662 2662 2661 2663 2663 2661 2661 2662 

ID/IG 
1.38 

±0.21 

1.07 

±0.15 

1.07 

±0.01 

1.22 

±0.06 

1.36 

±0.14 

1.24 

±0.15 

1.87 

±0.21 

1.59 

±0.24 

1.59 

±0.05 

ID’/IG 
0.240 

±0.08 

0.176 

±0.03 

0.173 

±0.02 

0.168 

±0.02 

0.199 

±0.03 

0.232 

±0.04 

0.139 

±0.04 

0.140 

±0.02 

0.124 

±0.02 
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FIGURA 61 – Posição das bandas de estiramento C≡N de menor energia dos filmes NTC/HCM em 
função do cátion de síntese 

 

A morfologia dos compósitos foi avaliada por imagens de MEV. Na FIGURA 62 são 

mostradas as imagens dos filmes NFeAP. Nesses compósitos, a morfologia do AP é 

bastante distinta entre os diferentes cátions empregados. Enquanto que o compósito 

NFeAPK apresenta cubos bem organizados e definidos, os cubos nos filmes NFeAPNa e 

NFeAPLi têm morfologias distorcidas. O filme formado na presença de Na+ tem as arestas e 

vértices dos cubos bastante alterados, quando não inexistentes. Apesar disso, ainda 

apresentam um caráter de cubo, com as faces bem definidas e em ângulos de 90º. O filme 

formado na presença de Li+, porém, apresenta uma estrutura completamente modificada, 

com cubos tão deformados que em muitos pontos assemelham-se a esferas rugosas. Essas 

alterações morfológicas têm relação direta com o tamanho do cátion hidratado e o tamanho 

dos sítios de inserção na estrutura do AP. Durante a eletrodeposição dos HCMs, as 

espécies metálicas dos NTCs (Fe ou Co) e o sal em solução ([Fe(CN)6]3- ou [Ru(CN)6]4-) são 

sucessivamente oxidados e reduzidos para reagirem entre si e precipitarem na forma HCM. 

Uma vez que os NTCs são a fonte de um dos reagentes, a estrutura dos HCMs é 

preferencialmente formada nas suas paredes. Durante os processos redox, os cátions em 

solução têm papel fundamental no balanço de cargas da estrutura. Durante o crescimento 

dos HCMs, os cátions entram e saem da estrutura, dessa maneira o seu raio tem um efeito 

direto no tamanho dos sítios intersticiais. Apesar das pequenas variações de tamanho no 

comprimento de ligação M-NC-M’ durante os processos redox, um aumento significativo das 

vacâncias só é possível com a deformação da estrutura, seja pela coordenação incompleta 

do CN ou pela ausência de unidades [M’(CN)6]x-.[78, 259] 
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FIGURA 62 – Imagens de MEV dos filmes (a-c) NFeAPK, (d-f) NFeAPNa e (g-i) NFeAPLi.  

 

Para os compósitos do tipo NFePR, um efeito similar foi observado (FIGURA 63). A 

estrutura do PR no filme NFePRK apresenta-se como cubos relativamente bem definidos. A 

síntese na presença de íons Na+ leva a uma deformação na estrutura do PR, porém menos 

evidente do que observado nos compósitos com AP. Isso se deve ao fato do parâmetro de 

cela e a ligação Ru-CN-Fe do PR serem um pouco maiores que a do AP, permitindo a 

acomodação de íons levemente maiores sem deformar sua estrutura. No caso do compósito 

NFePRLi porém, ocorre uma deformação para partículas quase esférica, de forma análoga 

ao NFeAPLi, uma vez que o raio hidratado do Li+ não é compatível com os sítios do PR. Nos 

espectros de EDS dos compósitos (FIGURA 63c,f,i), são observados os picos 

característicos. Os sinais de C e Fe são provenientes tanto do PR quanto dos NTCs 
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preenchidos com ferro. O oxigênio por sua vez, refere-se ao substrato (ITO), às espécies de 

óxido de ferro dos NTCs, bem como a provável água de hidratação do HCM. Outros picos 

referentes ao substrato foram assinalados com um asterisco.  

 

FIGURA 63 – Imagens de MEV dos filmes (a-b) NFePRK, (d-e) NFePRNa e (g-h) NFePRLi e seus 
respectivos espectros de EDS (c,f,i). 

Além da confirmação das espécies no material, os espectros apresentam informações 

referentes ao cátion de síntese. No filme NFePRNa, existe um sinal adicional de sódio, 

inexistente nos outros dois compósitos, indicando a presença do mesmo na estrutura do PR. 

O sinal de potássio também pode ser avaliado de forma qualitativa, visto que se sobrepõe a 

outros sinais do substrato e sua real proporção no filme é de difícil quantificação. Observa-

se que esse sinal de K apresenta a maior porcentagem no filme NFePRK, sintetizado com 

potássio. No filme NFePRNa e NFePRLi, essa proporção cai pela metade, indicando uma 

alteração nas espécies da estrutura do PR. O sinal de lítio não pode ser medido por EDS 
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dada a sua baixa energia, entretanto a ausência do sinal de sódio e baixo teor de potássio 

dão indícios de que possa haver outro cátion na estrutura do PR.  

Nos compósitos NCoHCFe (FIGURA 64), as diferenças morfológicas não se mostraram 

tão significativas, onde ambos os compósitos NCoHCFeK e NCoHCFeNa apresentam 

estruturas cúbicas bem definidas, enquanto que no NCoHCFeLi verifica-se apenas 

pequenos defeitos nas bordas dos cubos. 

 

FIGURA 64 – Imagens de MEV dos filmes (a-c) NCoHCFeK, (d-f) NCoHCFeNa e (g-i) NCoHCFeLi. 

Esses dados mostram que a estrutura do CoHCFe tem maior flexibilidade quanto 

ao tamanho do cátion intercalado na estrutura. Isso havia sido notado durante o 

desenvolvimento da síntese do NCoHCFeK.[260] Este HCM possui dois centros metálicos que 

podem existir em dois diferentes estados de oxidação (CoII/CoIII e [FeII(CN)6]4-/[FeIII(CN)6]3-) e 

ainda apresentar diferentes estados de spin. Isso permite várias combinações dessas 
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espécies que possuem comprimentos de ligação Co-NC-Fe ligeiramente distintos, dando 

flexibilidade à estrutura de acordo com o cátion utilizado. De fato, dentre os HCMs 

reportados, o CoHCFe é o que apresenta o maior número de estruturas, composições e 

estequiometrias, tendo grandes alterações nas propriedades com apenas pequenas 

variações nas condições de síntese.[200, 261, 262]  

A estabilidade eletroquímica dos compósitos foi avaliada nos três diferentes 

eletrólitos, KCl, NaCl e LiCl (FIGURA 65, FIGURA 66 e FIGURA 67). Esse estudo é 

interessante do ponto de vista de aplicação dos materiais em baterias, visto que ocorre a 

inserção dos cátions nos seus ciclos de carga e descarga. Para melhor visualização da 

estabilidade dos compósitos, a carga dos processos de redução do último ciclo foi dividida 

pela carga dos mesmos processos do primeiro ciclo e as respectivas porcentagens estão 

apresentadas na FIGURA 68. Tipicamente os HCMs apresentam baixa estabilidade 

eletroquímica quando aplicados de forma isolada.[113, 263] A sua utilização na forma de 

compósitos com NTCs ou outras formas de carbono melhoram significativamente as suas 

propriedades, sendo que a extensão dessa melhora depende diretamente da interação entre 

os materiais.[115, 117, 124]  

 

FIGURA 65 – Voltamogramas cíclicos dos compósitos (a) NFeAPK, (b) NFeAPNa e (c) NFeAPLi em 
(i) KCl, (ii) NaCl e (iii) LiCl 0,1 mol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1, total de 200 ciclos. 
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FIGURA 66 – VC dos compósitos (a) NFePRK, (b) NFePRNa e (c) NFePRLi em (i) KCl, (ii) NaCl e (iii) 
LiCl 0,1 mol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1, total de 200 ciclos. 

 

Uma maior estabilidade é reflexo de uma interação mais efetiva. De maneira geral, 

a síntese dos materiais na presença de cátions de maior raio não aumentou a estabilidade 

dos mesmos quando na presença destes mesmos cátions após a síntese. Como observado 

por espectroscopia Raman, a interação entre os NTCs e HCMs diminui quando sintetizados 

com NaCl e LiCl, o que reflete na estabilidade eletroquímica dos compósitos NFeAP e 

NFePR formados com esses cátions. Entretanto, mesmo a estabilidade destes filmes sendo 

menor quando comparado ao NTC/HCMK, eles ainda apresentam um comportamento muito 

superior ao observado para os HCMs puros, mostrando que mesmo em menor grau, os 

NTCs ainda promovem a estabilização. Além disso, poucos trabalhos reportam a 

preparação de HCM com diferentes cátions, normalmente formados em meios contendo K+, 

não sendo possível uma comparação direta entre compósitos e HCMs. Dentre alguns 

exemplos, foi observado que o AP preparado com Li+ não apresenta nem mesmo atividade 

eletroquímica em sistemas aquosos, sendo seus processos redox observados apenas em 

meios orgânicos.[96] Além da menor interação com os NTCs, outro fator que pode levar à 

diminuição da estabilidade dos compósitos NTC/HCMNa e NTC/HCMLi é a presença de 
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uma estrutura altamente defeituosa, que pode facilmente deformar durante os ciclos 

voltamétricos. Todos os filmes tiveram as menores estabilidades em LiCl. Como já discutido 

na síntese dos compósitos, o raio hidratado do Li+ excede a capacidade das estruturas de 

deformarem para acomodar o íon. Assim sendo, quando eventualmente íons lítio são 

inseridos na estrutura, sua saída não é possível, dentro de um limite de potencial, 

bloqueando os sítios de intercalação. Dessa forma, o balanço de carga durante os 

processos redox das espécies metálicas não pode ser efetuado, fazendo com que o material 

perca a resposta eletroquímica.  

 

 

FIGURA 67 – VC dos compósitos (a) NCoHCFeK, (b) NCoHCFeNa e (c) NCoHCFeLi em (i) KCl, (ii) 
NaCl e (iii) LiCl 0,1 mol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1, total de 200 ciclos. 

 

Dentre os diferentes compósitos, há um aumento na estabilidade na sequência 

NFeAP < NFePR < NCoHCFe. O parâmetro de cela do PR (10,42 Å) é significativamente 

maior que o do AP (10,16 Å), permitindo o primeiro acomodar cátions levemente maiores, 

como Na+. Como discutido anteriormente, o CoHCFe apresenta a característica de “adaptar” 

a sua estrutura de acordo com o meio. Esses compósitos mostraram um comportamento 

distinto quando avaliados em NaCl. A corrente dos processos aumenta, estabilizando em 50 



118 
 

 
 

ciclos para então diminuir, de forma similar aos outros tipos de compósitos. Esse 

comportamento pode estar relacionado ao acesso a sítios originalmente inativos, resultando 

no incremento inicial de corrente.[264] 

 

 

FIGURA 68 – Porcentagem da carga dos processos de redução após 200 ciclos em 0,1 mol L-1 KCl 
(preto), NaCl (azul) e LiCl (vermelho) para diferentes compósitos NTC/HCM. 

 

Os compósitos do tipo NTC/HCMK foram caracterizados por Raman, DRX e MEV 

após o estudo de estabilidade. Em todos os casos, os sinais característicos dos HCM são 

mantidos, até mesmo nos filmes submetidos a VC em LiCl, mostrando que a perda de 

atividade eletroquímica está associada a efeitos como confinamento do cátion e não à 

lixiviação e perda do material. Os espectros Raman antes e depois da ciclagem (dados não 

apresentados) nos diferentes eletrólitos não apresentam alterações significativas com 

exceção da diminuição dos sinais dos HCMs. Tanto as posições quanto intensidades 

relativas são mantidas. Os dados de DRX (TABELA 6) mostram o alargamento dos picos 

dos compósitos NFeAP e NFePR, provavelmente devido à inserção de Na+ e Li+ na 

estrutura, enquanto que o NCoHCFe apresenta um comportamento oposto. 

A morfologia dos filmes muda drasticamente após o estudo de estabilidade. Na 

FIGURA 69, as imagens de MEV mostram que quando o compósito NFeAPK é ciclado em 

KCl, a estrutura cúbica do AP é preservada. Contudo, quando ciclado em NaCl e LiCl, a 

morfologia sofre deformações apresentando cubos de faces bastante rugosas e quase 

perdendo o caráter cúbico em LiCl. De forma similar os filmes NFePRK e NCoHCFeK 

mantém a sua morfologia em NaCl enquanto que a intercalação de LiCl cria deformações e 

aumento da rugosidade da estrutura do HCM (FIGURA 70).As imagens claramente mostram 
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que quando um cátion de maior raio e/ou tamanho incompatível são inseridos na estrutura, é 

provável que ocorra aprisionamento de cátions na estrutura, acompanhado da formação de 

defeitos. Esse efeito está intimamente relacionado com a estabilidade eletroquímica 

observada, onde a deformação da estrutura ocorre nos estudos em que apresentaram 

grandes perdas de sinal eletroquímico. É interessante notar que as morfologias observadas 

neste estudo são diferentes daquelas nos compósitos sintetizados com diferentes cátions 

(FIGURA 62a-c), mostrando que o cátion propriamente dito afeta a estrutura de maneiras 

distintas antes e após a síntese.  

 

TABELA 6 – Dados dos picos de DRX dos compósitos NTC/HCMK ciclados em diferentes ES. 

 AP (200) AP (220) C (002) 

 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 

NFeAPK 17.4 0.49 24.7 0.42 26.1 0.80 

NFeAPK estK 17.4 0.53 24.8 0.66 26.2 1.40 

NFeAPK estNa 17.3 0.55 24.6 0.38 26.1 1.08 

NFeAPK estLi 17.3 0.52 24.6 0.44 26.1 0.76 

 PR (200) PR (220) C (002) 

 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 

NFePRK 17.0 0.51 24.1 0.48 26.1 1.01 

NFePRK estK 17.2 0.81 24.6 - 26.2 1.22 

NFePRK estNa 17.0 0.60 24.1 0.64 26.1 1.15 

NFePRK estLi 17.0 0.65 24.1 - 26.1 1.18 

 CoHCFe (200) CoHCFe (220) C (002) 

 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 2ϴ FWHM 

NCoHCFeK 17.7 0.56 25.0 0.60 26.2 0.51 

NCoHCFeK estK 17.6 0.66 25.2 0.79 26.3 0.67 

NCoHCFeK estNa 17.55 0.44 24.9 0.51 26.1 0.87 

NCoHCFeK estLi 17.5 0.52 25.0 0.48 25.85 0.76 
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FIGURA 69 – Imagens de MEV do filme NFeAPK submetido a 200 ciclos voltamétricos de -0,3 a 1,2 V 
em (a) KCl, (b) LiCl e (c,d) NaCl 0,1 mol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1. 

 

FIGURA 70 – Imagens de MEV do filme NFePRK (a,b) e NCoHCFeK (c) submetido a 200 ciclos 
voltamétricos de -0,3 a 1,2 V em (a,c) NaCl e (b) LiCl 0,1 mol L-1. Vel. varredura: 50 mV s-1. 
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4.6. AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NTC/(A)AP COMO CÁTODOS DE BATERIAS 

AQUOSAS 

 

Uma vez avaliado o efeito do cátion na síntese dos compósitos NTC/(A)AP, foi 

verificado o desempenho como material catódico para baterias aquosas. Esse estudo foi 

feito em três eletrólitos distintos: KCl, NaCl e LiCl 0,1 mol L-1.  

O acúmulo de cargas em baterias se dá pelos processos faradaicos do material 

eletroativo, assim sendo, os potenciais de corte são definidos de forma a conter esses 

processos. No entanto, em sistemas aquosos o próprio eletrólito é um fator limitante, visto 

que pode ocorrer a eletrólise da água caso potenciais suficientemente anódicos ou 

catódicos sejam aplicados. Considerando os materiais estudados, no caso do AP, não só o 

eletrólito, mas também a estabilidade do próprio material foi um fator determinante para 

definir a janela da medida. Apesar do AP na forma de compósito com NTCs apresentar uma 

maior estabilidade, sua forma mais oxidada, o verde de Berlim, ainda é bastante instável 

eletroquimicamente. Devido a isso, para o estudo dos filmes NFeAP nas medidas de bateria, 

foram escolhidos potenciais abaixo da oxidação do AP ao VB que ocorre aproximadamente 

em 0.9V. 

Os perfis da curva de carga e descarga têm relação direta com o perfil voltamétrico, 

onde pares redox bem definidos geram platôs de carga e descarga também bem definidos. 

Na FIGURA 71 são apresentadas as voltametrias dos três compósitos NFeAP nos três 

eletrólitos avaliados (KCl, NaCl e LiCl). Percebe-se que os processos dependem não 

somente do compósito utilizado, mas principalmente do cátion em solução, como discutido 

anteriormente na eletrodeposição e estabilidade dos filmes. Quando o eletrólito empregado 

é o KCl, observam-se processos redox estreitos e muito intensos, enquanto que para o LiCl 

e o NaCl os mesmos processos são bastante alargados e de menor corrente. Nas medidas 

de carga e descarga, essas diferenças influenciam a formação dos patamares 

característicos de bateria, uma vez que a carga não é acumulada em sua totalidade (ou 

maioria) em um único potencial, e sim numa faixa de potencial. Dependendo do tipo de 

aplicação da bateria, é importante a presença de um patamar, pois isso indica que a 

descarga da mesma ocorre (quase) sem variação de potencial, fazendo com que o 

dispositivo possa ser construído baseando-se em um funcionamento de potencial constante, 

sem ter que se levar em conta processos secundários causados pela variação do potencial. 

Além disso, menores variações no potencial permitem uma bateria com densidade de 

energia mais ou menos constante, dependente somente do tempo de uso da bateria e não 

também do potencial no dado momento. 

As curvas de carga e descarga dos filmes compósitos NFeAP apresentam os perfis 

esperados pelas voltametrias cíclica, onde as medidas em KCl apresentaram os patamares 
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mais bem definidos enquanto que em NaCl e LiCl possuem um perfil similar ao de 

pseudocapacitor. Os potenciais de corte foram estabelecidos com base na evolução de 

hidrogênio para o potencial inferior, e a conversão do AP ao VB no superior. As curvas 

apresentadas na FIGURA 71 foram obtidas com uma janela fixa de -0,2 a 0,8V (vs. 

Ag/AgCl), marcados com linhas pontilhadas nas voltametrias. Observa-se que as medidas 

de CD realizadas em LiCl apresentam a menor janela útil de potencial, com a transição para 

o VB, ocorrendo já em torno de 0,7 V no filme NFeAPK por exemplo. Os tempos de carga e 

descarga também apresentam grandes variações de acordo com o compósito e o eletrólito 

empregado. Isso se deve ao fato de que a carga é um produto direto entre corrente e tempo. 

Uma vez que a mesma corrente foi aplicada em todos as curvas, os materiais com 

processos redox de maior carga levarão mais tempo para carregar e descarregar. 

 

FIGURA 71 – Voltametrias cíclicas e curvas de carga e descarga nos eletrólitos KCl (preto), NaCl 
(vermelho) e LiCl (azul) dos filmes (a,d) NFeAPK, (b,e) NFeAPNa e (c,f) NFeAPLi. Vel. de varredura: 
50 mV s-1. Densidade de corrente: 0,7 A g-1. As linhas tracejadas indicam os potenciais de corte das 
curvas de CD. 
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 A FIGURA 72 apresenta as voltametrias e respectivas curvas CD para os compósitos 

NFePRK e NCoHCFeK nos três eletrólitos avaliados. Novamente, os perfis CD relacionam-

se diretamente aos dados de voltametria cíclica, com patamares mais ou menos definidos 

de acordo com os processos redox. No caso do filme NCoHCFeK, ocorre também uma 

sobreposição desses processos, fazendo com que os platôs não sejam definidos não tanto 

pela velocidade de inserção dos cátions, mas sim pela presença de mais de um processo. 

Os potenciais de corte destas medidas também foram mantidos fixos em -0.2 e 0.5 V para o 

NFePR e -0.2 e 1.0 V para o NCoHCFe. Em nenhuma das curvas observam-se os 

processos de hidrólise nos potenciais definidos, indicando que os mesmos podem ser 

empregados sem problemas. 

  

FIGURA 72 – Voltametrias cíclicas e curvas de carga e descarga nos eletrólitos KCl (preto), NaCl 
(vermelho) e LiCl (azul) dos filmes (a,b) NFePRK e (c,d) NCoHCFeK. Vel. de varredura: 50 mV s-1. 
Densidade de corrente: 2,0 A g-1. 
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Para o cálculo da capacidade específica dos compósitos, foi determinada a massa 

dos filmes de nanotubos de carbono. O procedimento realizado foi similar ao para os 

compósitos da síntese química na interface L/L, onde os filmes foram depositados em 

substratos previamente pesados, secos, e pesados novamente. A normalização dos dados 

das curvas de CD pela massa do filme de NTC é uma aproximação da capacidade, visto 

que, pelo método de preparo dos compósitos, não se pode obter a massa total do material 

(NTC+HCM). A determinação da quantidade de HCM pela carga do pico na voltametria 

cíclica é uma aproximação com muitos erros associados, uma vez que leva em 

consideração apenas o material eletroquimicamente ativo e/ou acessível pelos cátions no 

filme, além de uma transferência de elétrons homogênea por todos esses sítios.[210] Além 

disso, a massa molar dos HCM considera uma estrutura perfeita livre de defeitos ou água de 

hidratação, o que não ocorre na realidade, fazendo com que o cálculo de concentração 

superficial também seja aproximado.  

O estudo da capacidade de taxa foi realizado para os filmes compósitos. Dentre os 

materiais estudados, os compósitos do tipo NCoHCFe apresentaram as maiores 

capacidades. Além disso, por apresentarem maiores capacidades, foi possível estudá-los 

com maiores densidades de corrente em relação aos compósitos NFeAP e NFePR. A 

FIGURA 73 apresenta curvas CD para o compósito NCoHCFeNa obtidas em diferentes 

densidades de corrente, nos três eletrólitos avaliados. A medida que a densidade de 

corrente aumenta, o material perde capacidade de armazenar carga, devido à resistência 

interna do material, que limita a velocidade com que a entrada e saída dos cátions acontece. 

Se compararmos as curvas obtidas nos dois extremos (0,44 e 44,4 A g-1), observamos que 

mesmo um aumento de 100 vezes na taxa de CD retém mais de 40% da capacidade em 

todos os três eletrólitos. Essa retenção de capacidade é excelente se comparada a outros 

cátodos baseados em AP e seus análogos, como por exemplo o trabalho de Yang e 

colaboradores, que descreveram um cátodo baseado em AP que retém 30% da capacidade 

com um aumento de apenas 5 vezes na taxa de CD[265], ou Zhao e colaboradores que 

reportaram um cátodo de CoHCFe que retém 25% da capacidade com um aumento de 10 

vezes na taxa de CD.[266] Ainda deve ser considerada as altas taxas de descarga 

empregadas no trabalho, uma vez que usualmente utilizam-se taxas na ordem de mA g-1, 

como é o caso dos trabalhos citados. Além do fator a retenção na capacidade de taxa, os 

próprios valores de capacidade são bastante significativos para essas taxas de descarga. 

Long e colaboradores, por exemplo, descrevem um análogo de AP baseado em manganês, 

capaz de reter 40% da capacidade com um aumento em 400 vezes na taxa de CD.[267] 

Essas taxas, entretanto, foram de 0,012 A g-1 a 4,8 A g-1, rendendo capacidades de 120 e 45 

mAh g-1, respectivamente, em eletrólito orgânico, sistema que conhecidamente leva a 

capacidades maiores que sistemas aquosos. As capacidades para o compósito 
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NCoHCFeNa a 4,44 A g-1 foram de 88 mAh g-1 (KCl), 105 mAh g-1 (NaCl) e 70 mAh g-1 (LiCl), 

e mesmo na maior taxa utilizada (44,4 A g-1) apresenta capacidades superiores às 

observadas por Long a 4,8 A g-1. Bie e colaboradores testaram diferentes HCMs como 

cátodo de baterias orgânicas de íon sódio, atingindo valores de 128 mAh g-1 e 100 mAh g-1 a 

uma taxa de 0,03 Ag-1 para o AP e CoHCFe, respectivamente.[268] Recentemente Zhang e 

colaboradores sintetizaram compósitos de NTC e CoHCFe e avaliaram seu comportamento 

como cátodo de baterias aquosas de íons sódio, demonstrando capacidade de 107,2 mAh g-

1 a 0,1 A g-1 e 95 mAh g-1 a 5 A g-1, com uma alta taxa de retenção de 88%.[127] 

Como já havia sido observado pelos dados de voltametria e estabilidade, as 

menores taxas de retenção ou valores de capacidade específica foram obtidos para as 

medidas realizadas em LiCl (pelos motivos já previamente discutidos), efeito mostrado na 

comparação da FIGURA 73d.  

 

FIGURA 73 – Curvas de carga e descarga do compósito NCoHCFeNa em (a) KCl 0,1 mol L-1, (b) 
NaCl 0,1 mol L-1 e (c) LiCl 0,1 mol L-1. Comparação das curvas obtidas para os diferentes compósitos 
NCoHCFe em KCl a 4,44 A g-1. 

 

Na FIGURA 74 estão apresentadas as curvas de capacidade ao longo dos ciclos, 

aplicando-se diferentes densidades de corrente para os filmes NCoHCFe. Da mesma 

maneira que mostrado na FIGURA 73, ocorre uma variação da capacidade de acordo com a 

taxa de CD aplicada. Além disso, é possível observar a repetibilidade das medidas ao longo 

dos ciclos, onde as maiores variações ocorrendo a baixas taxas de descarga, onde os 



126 
 

 
 

processos são bastante lentos. O compósito NCoHCFeLi apresenta as menores 

capacidades quando comparado aos outros. De forma semelhante, NCoHCFeNa e 

NCoHCFeK apresentam as menores capacidades quando em LiCl, mostrando que a 

presença do Li+ não é um bom meio para a utilização dos compósitos como cátodos de 

bateria. Isso demonstra que o cátion da síntese dos materiais teve grande importância nas 

medidas de CD. De maneira geral, os materiais mostram resultados muito bons para 

aplicação como cátodos de baterias aquosas de íon sódio e potássio, dados os altos valores 

de capacidade observados nesses meios.  

 

FIGURA 74 – Repetibilidade das medidas de capacidade ao longo dos ciclos em diferentes 
densidades de corrente para os compósitos (a) NCoHCFeK, (b) NCoHCFeNa e (c) NCoHCFeLi em 
KCl (preto), NaCl (vermelho) e LiCL (azul). (d) comparação das curvas obtidas em KCl para os três 
diferentes filmes. 

A FIGURA 75 sumariza os dados de repetibilidade nos diferentes eletrólitos para 

cada compósito, mostrando como a capacidade se comporta em relação à densidade de 

carga aplicada. O filme NCoHCFeNa apresentou o perfil mais estável, variando 50 mAhg-1 

enquanto a taxa de descarga variou mais de 200%, de 0.44 para 89.9 A g-1 nos três 

eletrólitos. Isso mostra que o material permite um processo de intercalação e de-

intercalação bastante rápido, tendo menor dependência com o tipo de cátion inserido. Esse 

efeito poderia ser atribuído a uma estrutura alargada pela presença de defeitos, conforme 

discutido nos perfis voltamétricos e dados de DRX. Diferentemente, ambos NCoHCFeK e 

NCoHCFeLi tiveram respostas mais dependentes do meio empregado, com menor retenção 
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de capacidade com a variação da densidade de carga, indicando que o processo de 

intercalação é mais dificultado nestes compósitos.  

 

FIGURA 75 – Capacidade média em função da densidade de corrente aplicada para os filmes (a) 
NCoHCFeK, (b) NCoHCFeNa e (c) NCoHCFeLi em KCl (preto), NaCl (vermelho) e LiCl (azul). (d) 
Comparação das curvas obtidas em KCl para os três filmes. 

 

Além dos dados de capacidade, é necessário avaliar os materiais para bateria com 

relação à sua estabilidade ao longo dos ciclos de carga e descarga, uma vez que se espera 

que uma bateria recarregável suporte ser carregada e descarregada diversas vezes, sem 

perder sua eficiência. Todos os compósitos NTC/(A)AP foram submetidos a testes de 

estabilidade nos três eletrólitos por dois mil ciclos de carga e descarga. As janelas foram 

escolhidas de acordo com o perfil observado anteriormente nos testes iniciais. Na FIGURA 

76 encontram-se as curvas de estabilidade para todos os compósitos nos três eletrólitos. 

Observa-se primeiramente que, comparando-se a carga com a descarga, os dois processos 

têm estabilidades similares, com curvas sobrepostas em quase todos os estudos, 

apresentando eficiências coulômbicas próximas ou iguais a 100%. Novamente percebe-se 

que no geral, os compósitos formados com LiCl (NFePLi, NFePRLi e NCoHCFeLi) são os 

que apresentam menor estabilidade ao longo dos dois mil ciclos. Os outros compósitos 

apresentaram estabilidades bastante variadas nos sistemas estudados. Os compósitos do 

tipo NFePR apresentaram boa estabilidade em KCl, mantendo cerca de 60% da capacidade 

inicial em todos os três compósitos e boa estabilidade em NaCl para os compósitos 

NFePRK e NFePRNa. Destaca-se a estabilidade apresentada pelos compósitos NFeAPK e 
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NFeAPNa em KCl, que mantiveram de 85 a 90% da capacidade inicial, ao final de dois mil 

ciclos de CD. Os compósitos do tipo NCoHCFe tiveram estabilidades intermediárias, 

mantendo uma média de 40 a 50% de estabilidade, com destaque apenas para o filme 

NCoHCFeK em NaCl, com 90% de retenção da capacidade.  Apesar dos diferentes 

comportamentos verificados ao longo de dois mil ciclos de carga e descarga, o que deve ser 

levado em conta é, também, a capacidade apresentada pelo material. Na TABELA 7 estão 

apresentados os dados de capacidade do primeiro e último ciclo de estabilidade.  

 

FIGURA 76 – Curvas de estabilidade da capacidade da carga (símbolo cheio) e descarga (símbolo 
vazio) ao longo de 2 mil ciclos de carga e descarga para os compósitos (a) NFeAPK, (b) NFeAPNa, 
(c) NFeAPLi, (d) NFePRK, (e) NFePRNa, (f) NFePRLi, (g) NCoHCFeK, (h) NCoHCFeNa e (i) 
NCoHCFeLi em KCl (preto), NaCl (vermelho) e LiCl (azul). 

 

Apesar de alguns compósitos do tipo NFePR e NFeAP terem apresentado boas 

estabilidades em alguns eletrólitos, seus valores de capacidade são bastante inferiores aos 

dos compósitos NCoHCFe. Assim, mesmo com uma perda de 50% da capacidade inicial, os 

compósitos NCoHCFeK e NCoHCFeNa apresentam capacidades superiores a qualquer 

outras apresentadas pelos outros tipos de compósitos. Outro comportamento a ser notado é 

a estabilização da capacidade após cerca de 100 ciclos de CD. Isso mostra que ao longo 



129 
 

 
 

das primeiras medidas, os materiais sofrem algum tipo de alteração estrutural, que estabiliza 

após alguns processos, dessa forma, seria possível avaliar algum tipo de pré tratamento 

para a estabilização do sinal antes de seu uso como cátodo, tornando o sinal mais estável 

ao longo dos ciclos. 

TABELA 7 – Dados de capacidade (mAh g-1) do primeiro e último (2 mil) ciclo de carga e descarga do 
estudo de estabilidade dos compósitos NTC/(A)AP nos três diferentes eletrólitos. 

 Capacidade / mAh g-1 

 NFeAPK NFeAPNa NFeAPLi 

ciclo 1º 2×103 1º 2×103 1º 2×103 

KCl 23.5 21.2 32.0 27.5 12.8 2.2 

NaCl 15.0 1.55 20.1 3.7 34.6 2.3 

LiCl 32.7 1.5 8 1.9 11.6 2.0 

 NFePRK NFePRNa NFePRLi 

ciclo 1º 2×103 1º 2×103 1º 2×103 

KCl 27.6 9.66 7.0 3.8 8.2 4.2 

NaCl 17.3 7.9 16.1 3.0 26.0 2.0 

LiCl 17.4 1.6 11.0 1.2 18.0 1.2 

 NCoHCFeK NCoHCFeNa NCoHCFeLi 

ciclo 1º 2×103 1º 2×103 1º 2×103 

KCl 75.4 21.3 92.3 15.7 26.1 5.8 

NaCl 150.5 124.9 113.4 42.0 15.9 3.7 

LiCl 33.4 32.6 74.3 22.3 10.7 3.8 

 

Para ilustrar as diferenças de performances obtidas para os compósitos 

sintetizados, a FIGURA 77 resume os dados de capacidade obtidos para todos os filmes a 

uma taxa de descarga de 0,67 A g-1. Fica clara a diferença de capacidade dos compósitos 

NCoHCFeNa e NCoHCFeK para com os demais. Os valores obtidos para esses materiais 

mostram-se bastante promissores, principalmente pela estabilidade apresentada em alguns 

meios, que não é comumente observado para HCM. Como comparação, Takashi e 

colaboradores descrevem um cátodo de CoHCFe saturado de Na+ para bateria de íon-Na+ 

que apresenta em torno de 135 mAh g-1 porém após 100 ciclos de CD, a capacidade cai 
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para 80 mAh g-1. Lee e colaboradores reportam um análogo de zinco que apresenta 60 mAh 

g-1 , mas sua estabilidade avaliada apenas por 50 ciclos.[79] Wang e colaboradores  

descrevem um análogo misto de cobalto e níquel com 80 mAh g-1 a 1 A g-1 com 75% de 

estabilidade ao longo de mil ciclos de CD em NaNO3.[269] No trabalho de Lee e 

colaboradores, um análogo de vanádio é avaliado em íons sódio, apresentando 91 mAh g-1 

a uma taxa de 0,11 A g-1 retendo 60% da capacidade ao final de 250 ciclos.[270] No caso dos 

compósitos com AP apresentados nesse trabalho, apesar dos valores mais baixos, eles 

ainda se encontram na faixa reportada para esse material, indo de 20 até cerca de 70 mAh 

g-1, porém com taxas de descarga inferiores a 100 mA g-1.[57, 87, 271] Para os filmes NFePR, o 

resultado é ainda mais surpreendente, visto que não há relatos do emprego do PR como 

material para bateria. 

 

FIGURA 77 – Dados de capacidade para todos os compósitos NTC/(A)AP nos três eletrólitos 
estudados. Densidade de corrente: 0,67 A g-1. 

 

4.7. DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA BASEADOS EM FILMES 

NTC/(A)AP  

 

Com o objetivo de construir baterias com os compósitos do tipo NTC/(A)AP sobre 

ITO, primeiramente foram preparados filmes de materiais a serem avaliados como ânodos, 

uma vez que os HCM estudados nesse trabalho apresentam potenciais próprios para 

aplicação como cátodos. 

Materiais adequados para aplicação como ânodo de baterias devem apresentar 

uma faixa de potencial de trabalho entre -1.5 e 0.0 V (vs. Ag/AgCl). Nesse sentido estruturas 
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de carbono vem sendo largamente utilizadas como material eletródico de dispositivos de 

armazenamento de energia, sejam capacitores, baterias ou híbridos, devido a ampla faixa 

de propriedades elétricas, baixo custo e alta área superficial. Entretanto, as estruturas de 

carbono por si só apresentam apenas comportamento capacitivo, que limita a sua 

capacitância específica à sua área superficial, como observado nas baterias do tipo coin cell 

construídas anteriormente. No caso das baterias, a ausência de processos faradaicos no 

eletrodo negativo exige uma maior massa do material para o balanço de carga, prejudicando 

o desempenho final do dispositivo. Nesse contexto, é interessante a combinação das 

estruturas de carbono com outros materiais que apresentem processos redox na faixa de 

potencial negativa. Óxidos de metais de transição apresentam uma alta capacidade 

específica teórica e operam em uma larga faixa de potencial, sendo amplamente 

empregados como ânodos em LIBs. Entretanto, a maioria desses óxidos apresenta baixa 

estabilidade operacional devido a processos de expansão e agregação de partículas, além 

de baixa condutividade. [272-274] Dessa forma, a combinação de estruturas de carbono com 

óxidos metálicos permite unir as características condutoras e estabilidade do primeiro com 

as propriedades redox do segundo, otimizando a performance do eletrodo.[275, 276] É 

reportado que o encapsulamento das partículas diminui drasticamente os efeitos de 

expansão e agregação, além de permitir a sua estabilização em tamanhos nanométricos, 

intensificando sua resposta eletroquímica.[277, 278] A grande maioria desses estudos, porém, 

são em baterias não aquosas, havendo ainda muito a explorar no que diz respeito a sua 

performance em meios aquosos. 

No GQM foi desenvolvida a rota de síntese de NTCs preenchidos com espécies de 

cobalto (NTC-Co) utilizados neste trabalho. Como subprodutos de síntese, são geradas 

diferentes amostras constituídas de espécies de carbono, cobalto metálico e óxido de 

cobalto.[169] Nessas amostras (denominadas C/Co), as partículas de cobalto encontram-se 

em tamanhos nano ou micrométricos (dependendo da amostra) e encapsuladas por 

espécies de carbono em diferentes arranjos similares a estruturas core shell. Dada a 

potencialidade desses materiais para aplicação em baterias, os mesmos foram avaliados 

como eletrodos negativos. 

As amostras foram processadas pelo sistema interfacial da mesma maneira que os 

filmes de NTCs. Otimizações com relação à concentração da dispersão, solvente, tempo e 

amplitude de ultrassom foram realizadas de forma a se obter os filmes mais contínuos e 

homogêneos. Os dados apresentados aqui referem-se aos filmes nas condições otimizadas 

para cada amostra. Quatro amostras distintas foram analisadas, referentes a cada uma das 

regiões de síntese do NTC-Co, denominadas F1, F2-2, F2-3 e EX. A FIGURA 78a apresenta 

a fotografia dos filmes em condições otimizadas.  
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FIGURA 78 – (a) fotografias e (b) difratogramas de raios X dos filmes do tipo C/Co. 

 

Observa-se uma grande homogeneidade para as amostras F1, F2-2 e F2-3, 

entretanto a transmitância dos filmes é bastante distinta. Todos os filmes foram processados 

com a mesma massa inicial de material (0,075 g L-1) porém observou-se que ao se 

aumentar a quantidade de material disperso, a amostra F1 tende a formar mais filme, 

enquanto as amostras F2-2 e F2-3 formam filmes mais grossos. A amostra EX não pode ser 

processada adequadamente na forma de filmes contínuos em qualquer uma das condições 

testadas, apresentando aglomerados e rachaduras pelo substrato. Ao longo das 

caracterizações, os filmes mostraram as mesmas características já detalhadas em trabalho 

anterior, com características de mistura de carbono amorfo e sp2, espécies de cobalto 

metálico e óxido de cobalto, conforme representado pelo DRX. 

A morfologia dos filmes formados foi avaliada por imagens de MEV (FIGURA 79). 

Através do detector de elétron retroespalhado é possível diferenciar claramente as regiões 

que apresentam carbono e cobalto pelas variações de contraste. De maneira geral, as 

amostras são caracterizadas por diferentes tipos de aglomerados de partículas de cobalto 

envoltas por espécies de carbono. Em algumas amostras, ocorre a presença de NTCs uma 

vez que esses materiais são subprodutos da síntese NTC-Co. Dentre as amostras, a F1 

apresenta as menores partículas de cobalto, distribuídas uniformemente em grandes esferas 

de carbono, conforme apresentado no detalhe da FIGURA 79b. Essa morfologia favorece 

uma maior área superficial e consequentemente maior área ativa para o filme. 
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FIGURA 79 – Imagens de MEV com detector de elétron secundário (a,c,e,g) e retroespalhado 
(b,d,f,h) dos filmes F1 (a,b,i), F2-2 (c,d), F2-3 (e,f) e EX (g,h). (j) varredura de linha e (k) espectro de 
EDS da imagem (i). 
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A resposta eletroquímica dos filmes foi avaliada por voltametria cíclica em 

diferentes eletrólitos, conforme apresentado na FIGURA 80.  

 

FIGURA 80 – Voltametrias cíclicas em (a) KCl, (b) NaCl e (c) LiCl 0,1 mol L-1 dos diferentes filmes 
C/Co. Filme F1 (d) e F2-2 (e) nos diferentes eletrólitos. 

 

O cobalto, assim como outros óxidos metálicos, apresenta processos redox e de 

intercalação bastante dependentes do pH. A formação do óxi-hidróxido de cobalto - 

CoO(OH) – muito utilizado em aplicações de bateria é formado apenas em pHs acima de 8, 

porém a instabilidade dos HCMs em pHs básicos previne sua aplicação nessa faixa. Na 

faixa de pH utilizado (6-7) os processos observados referem-se às transições de Co, CoO e 

Co3O4. Dentre os materiais avaliados, os filmes F1 e F2-2 exibem as maiores densidades de 

corrente. Esses filmes tiveram suas massas avaliadas através do processo de pesagem e 

secagem, apresentando valores de 4,7 μg cm-2 para F1 e 23,2 μg cm-2 para F2-2. A maior 
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massa para o filme F2-2 era esperada dada as características apresentadas nas fotografias. 

Dessa maneira, fica evidente que o filme F1 possui maior área ativa por área e massa de 

filme, característica extremamente desejada para aplicações em bateria. 

O comportamento dos filmes em respeito a filmes NCoHCFeK foi avaliado em NaCl 

0,1 mol L-1. A FIGURA 81a mostra os voltamogramas do filme compósito com os diferentes 

eletrodos. Assim como observado no sistema anterior, há uma queda significativa da 

corrente dos processos redox quando transportado para o sistema de 2 eletrodos. Ocorre 

também um alargamento, principalmente no sentido catódico, quando ocorre a 

desintercalação dos cátions no contra eletrodo, indicando que esse processo é dificultado.  

 

 

FIGURA 81 – (a) Voltametria cíclica do filme NCoHCFeK com ERef Ag/AgCl (preto) e F1 (vermelho). 
(b) curvas de CD de filmes NCoHCFeK contra diferentes filmes C/Co a uma taxa de 5 Ag-1. (c) Curvas 
CD em diferentes ciclos do filme NCoHCFeK contra um filme F1. (d) estabilidade de filmes 
NCoHCFeK com diferentes filmes C/Co a 5 A g-1 e eficiência coulombica com o ânodo F1. 

 

O perfil de CD dos filmes com os diferentes ânodos mostrou uma diminuição da 

capacidade do filme em relação ao sistema convencional de 3 eletrodos, de 130 mAh g-1 

para 50 mAh g-1, esperado pelo comportamento observado pelos voltamogramas. Quando 

avaliados ao longo de ciclos de carga e descarga, observa-se um rápido decaimento da 

capacidade nos 100 primeiros ciclos e posterior estabilização, de forma análoga ao 
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demonstrado para os filmes NCoHCFe em sistema de meia cela. Todos os filmes 

apresentaram um perfil similar de reversibilidade dos processos, com eficiências 

coulômbicas em torno de 100 % ao longo de todos os ciclos. Dentre os materiais avaliados, 

o filme F1 apresentou a melhor combinação de capacidade e estabilidade, dessa forma, 

dispositivos foram construídos utilizando esse material como ânodo.  

O dispositivo foi montado utilizando-se um separador de PDMS onde foi recortada 

uma janela de 1,0x0,5 cm dentro da qual foi pingado um volume de eletrólito (NaCl 0,5 mol 

L-1) suficiente para preencher todo o espaço entre os eletrodos. Primeiramente a janela foi 

colada sobre um dos eletrodos com o próprio PDMS recém preparado. Após o tempo de 

cura, o eletrólito foi pingado e o outro eletrodo foi fixado também com PDMS, com um 

deslocamento na posição para possibilitar a conexão dos contatos elétricos. O dispositivo foi 

seco em temperatura ambiente para evitar a formação de bolhas. A FIGURA 82 mostra o 

esquema de montagem do dispositivo, bem como fotos dos eletrodos e do dispositivo final. 

Observa-se que a bateria produzida apresenta transparência, característica esta não 

explorada neste trabalho. Entretanto, um dispositivo de armazenamento de energia 

transparente amplia a gama de aplicações possíveis, permitindo futuros estudos dessa 

característica. As medidas de CD mostram uma boa correlação com o comportamento 

observado em solução, apesar de platôs pouco definidos. Os valores de capacidade 

mostrados na FIGURA 82f foram normalizados pela massa do cátodo, atingindo valores de 

41 mAh g-1, bastante próximos dos valores avaliados inicialmente em solução. Esse 

comportamento foi mantido ao longo dos 2 mil ciclos de CD, indicando uma excelente 

estabilidade do dispositivo. Nas condições avaliadas, a bateria NCoHCFeK/F1 apresentou 

densidade de energia de 53,3 Wh kg-1 3,2 kW kg-1. Assim como para o AP, não são 

encontrados muitos trabalhos com dispositivos completos em eletrólitos aquosos para o 

CoHCFe. Zhao e colaboradores descrevem um sistema contendo uma mistura de CoHCFe 

e Super P e grafeno reduzido modificado com carbono negro em NaSO4. O dispositivo 

apresentou capacidades de 55 mAh g-1 a 10 A g-1 e densidade de energia e potência de 34.4 

Wh kg-1 e 2.5 kW kg-1, respectivamente.[266] No trabalho de Zhang, o compósito 

NTC/CoHCFe foi combinado a eletrodos de Zn para intercalação simultânea de Na+ e Zn+, 

atingindo capacidades de 92.9 mAh g-1 a 0.1 A g-1 e densidades de energia e potência de 

107.1 Wh kg-1 e 7,87 kW kg-1, respectivamente.[127] 
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FIGURA 82 – (a) Esquema da montagem do dispositivo NCoHCFeK/F1, (b) fotos dos filmes usados 
como cátodo e ânodo e do dispositivo vista lateral (c) e frontal (d). (e) Foto demonstrando o uso de 6 
baterias em série para acender um LED. (f) Curvas de CD de um dispositivo em diferentes números 
de ciclo e (g) estabilidade do dispositivo ao longo de 2 mil ciclos de CD a 2 Ag-1.  

Os resultados apresentados aqui, demonstram a viabilidade de se empregar 

compósitos do tipo NCoHCFe como cátodos bem como materiais de carbono e óxidos 

metálicos como ânodos de baterias aquosas. A capacidade do dispositivo foi limitada pela 

capacidade do ânodo, levando à diminuição em relação ao desempenho de meia cela. Os 

materiais podem futuramente ser otimizados para essa aplicação, com tratamentos para 

remoção de impurezas, pré tratamentos eletroquímicos, entre outros. Assim como na 

síntese NTC-Co, a síntese NTC-Fe gera diversos tipos de amostras de compósitos de 

carbono e óxidos de ferro com potencial de aplicação em dispositivos de armazenamento de 

energia, com vantagens de baixo custo e maior estabilidade em relação ao cobalto.[231]  
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4.8. SÍNTESE DOS NANOCOMPÓSITOS NTC/TiO2/(A)AP 

 

Para que se utilize o AP e seus análogos como fotossensibilizante em uma célula 

de Grätzel, é necessário que esse seja combinado com um semicondutor de bandgap 

adequado, eficiente na recepção e transporte de elétrons, nesse caso o TiO2. A interação 

entre o TiO2 e o fotossensibilizante é um dos principais fatores que afetam a eficiência da 

DSSC. Na rota descrita pelo GQM, o (A)AP é sintetizado a partir de filmes de NTCs 

preenchidos, gerando compósitos NTC/(A)AP. A simples deposição de um filme de TiO2 

entre o ITO e o compósito não seria capaz de promover uma interação eficiente entre TiO2 e 

(A)AP. A fim de se obter um material com esses componentes combinados, foram 

desenvolvidos filmes de compósitos do tipo NTC-Fe/TiO2 sobre os quais foram depositados 

os HCMs. Considerando o método interfacial utilizado no preparo de filmes, duas 

abordagens foram utilizadas, uma em que o TiO2 foi disperso junto com os NTCs na fase 

orgânica (NFe/TiO2org) e outra em que os componentes foram dispersos separadamente 

em fases distintas, NTC em tolueno e TiO2 em água (NFe/TiO2aq). 

Para a formação dos compósitos com os HCMs, foram utilizadas as mesmas 

condições empregadas para os filmes do tipo NTC/(A)AP descritas na TABELA 1. Foram 

produzidos compósitos do tipo NFe/TiO2/AP e NFe/TiO2/PR com os dois diferentes filmes de 

NFe/TiO2. A FIGURA 83 apresenta o 100º ciclo voltamétrico de cada um dos sistemas. 

Percebe-se que a densidade de corrente dos compósitos formados com o filme NFe/TiO2aq 

é significativamente maior, principalmente para o AP, indicando maior formação de material. 

A corrente referente ao processo de formação do PR é bastante inferior a observada para 

compósitos do tipo NFePR, indicando que a formação do mesmo foi dificultada pela 

presença das nanopartículas de TiO2. Deve-se destacar que a metodologia de modificação 

para se obter o compósito final do tipo NTC/TiO2/(A)AP é bastante simples e rápida, 

podendo todas as etapas ser realizadas em algumas horas. Essa é uma grande vantagem 

quando comparada as metodologias usuais adotadas para a imobilização do 

fotossensibilizante sobre as partículas de TiO2 que muitas vezes requerem etapas de pré-

tratamento com TiCl4- e processos de adsorção de mais de 24 h.[279-281] A ausência de outros 

processos redox além dos usuais para o AP e PR indica que não é formado nenhuma 

espécie de análogo com titânio nas condições empregadas, o que também evidencia uma 

boa interação das partículas de TiO2 com os NTCs. Para confirmar esse comportamento, um 

filme contendo apenas TiO2 foi submetido a voltametrias cíclicas nas mesmas condições de 

formação dos compósitos. Após 100 ciclos, nenhuma modificação no perfil voltamétrico é 

observada (FIGURA 83c), confirmando que o TiO2 não participa na reação de formação dos 

HCMs. As imagens de MEV obtidas antes e depois dessa eletrodeposição (FIGURA 84) 

também confirmam que a presença do TiO2 não permite a formação de outro análogo 
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nessas condições, uma vez que não houve qualquer alteração morfológica ou aparecimento 

de cubos característicos. 
 

 

FIGURA 83 – 100º ciclo voltametrico de eletrodeposição dos compósitos (a) NFe/TiO2/AP e (b) 
NFe/TiO2/PR com os filmes NFe/TiO2aq (preto) e NFe/TiO2org (vermelho). (c) 1º e 100º ciclo 
voltametrico do filme TiO2 aq em K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 e KCl 0,1 mol L-1 pH7.  

 

 

FIGURA 84 – Imagens de MEV antes (a) e depois (b) de um filme de TiO2 ser submetido a 100 CVs 
em K3[Fe(CN)6] 1 mmol L-1 e KCl 0,1 mol L-1 pH7. 

 

A morfologia e homogeneidade dos compósitos foi avaliada por imagens de MEV, 

apresentadas na FIGURA 85. Antes da eletrodeposição, nota-se claramente a presença de 

NTCs e TiO2, o segundo na forma de pequenas partículas de maior contraste (brancas). Nas 

duas metodologias abordadas, percebe-se que o TiO2 é o material dominante no filme com 

muito mais área ocupada por suas partículas do que os NTCs. Entretanto, a morfologia 

entre as duas metodologias é bastante distinta. O filme NFe/TiO2aq apresenta ambos os 

materiais espalhados homogeneamente sobre o substrato, com nanotubos e nanopartículas 

de TiO2 bem distribuídas, sem a presença de aglomerados desses materiais. Por outro lado, 

o filme NFe/TiO2org apresenta uma segregação dos componentes, onde é possível observar 

diversos aglomerados de NTCs dispersos ao longo da massa de TiO2 que domina o filme. 

Essas diferenças morfológicas podem ser associadas ao processo de dispersão e formação 
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dos filmes. O método de formação de filmes na interface L/L é baseado no balanço entre a 

tensão superficial entre os líquidos e a estabilidade da dispersão do material. Se a tensão 

superficial for alta o suficiente, e a dispersão apresentar baixa estabilidade, o material tende 

a migrar para a interface de modo a diminuir a energia do sistema. Na metodologia adotada, 

a interface água-tolueno apresenta uma alta tensão superficial, favorecendo a deposição do 

material na interface. Na abordagem do filme NFe/TiO2aq, NTCs e TiO2 são dispersos em 

fases distintas, e sua transferência para a interface depende majoritariamente da 

estabilidade de cada material em suas fases dispersantes. Na segunda abordagem, os 

materiais são dispersos na mesma fase, interferindo na estabilidade um do outro. Ao 

contrário dos NTCs, o TiO2 tem uma boa interação com a água[282, 283], assim, uma vez que 

as duas fases são postas em contato sob agitação, o TiO2 é rapidamente transferido para a 

interface L/L, diminuindo a tensão entre água e tolueno. A nova interface criada pode 

diminuir a taxa de transferência dos NTCs para a interface, permitindo que a dispersão 

desestabilize e os NTCs se aglomerem, resultando na morfologia observada.  

As diferenças morfológicas poderiam explicar as diferenças na formação do AP e 

PR. Uma vez que as espécies de dentro dos NTCs são necessárias para a formação dos 

compostos, os mesmos precisam estar disponíveis e acessíveis para reagir. No filme 

NFe/TiO2aq, os materiais encontram-se homogeneamente distribuídos pelo substrato, 

facilmente promovendo o contato entre as espécies dentro e fora dos NTCs. Em 

contrapartida, o filme NFe/TiO2org possui diversos aglomerados de NTCs, o que torna a 

área de contato menor e menos disponível para a saída das espécies de ferro e a deposição 

do HCMs sobre suas paredes, consequentemente diminuindo a quantidade de material 

formada. Nas imagens dos filmes compósitos, observa-se a deposição de um material com 

morfologia cúbica, característica desses (A)AP, ao longo de todo o filme, não somente sobre 

os NTCs, mas também sobre o TiO2 em ambos os sistemas, o que é bastante interessante, 

uma vez que a formação de cubos sem contato com as paredes dos NTCs não ocorre nos 

filmes NTC/(A)AP. Comparando-se os filmes obtidos pelas duas rotas, observa-se que os 

cubos do filme NFe/TiO2aq são mais bem definidos e aparecem em maior quantidade, 

principalmente no sistema com PR. 

Considerando a aplicação visada para esses filmes (DSSCs), é preferível a melhor 

interação possível entre os materiais compósitos, uma vez que o fotossensibilizante será 

depositado sobre as paredes dos NTCs que deverá transportar as cargas para o TiO2. Isso 

posto, a partir das morfologias observadas por MEV, o filme NFe/TiO2aq mostra-se mais 

adequado a esse tipo de aplicação, com os materiais mais uniformemente distribuídos por 

toda sua extensão. Assim sendo, se optou por trabalhar apenas com o sistema NFe/TiO2aq.  
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FIGURA 85: Imagens de MEV dos filmes (a) NFe, (b) NFeAP, (c) NFe/TiO2aq, (d,e) NFe/TiO2aq/AP, 
(f) NFe/TiO2aq/PR, (g) NFe/TiO2org, (h) NFe/TiO2org/AP e (i) NFe/TiO2org/PR. 

Os filmes foram caracterizados por espectroscopia Raman, conforme apresentado 

na FIGURA 86a. Os filmes compósitos apresentam bandas características de seus materiais 

componentes. Comparando-se as bandas dos filmes compósitos com os NTCs, percebe-se 

um aumento da relação ID/IG (TABELA 8). Esse efeito indica uma maior quantidade de 

defeitos nos NTCs, que pode ser associada à presença tanto das nanopartículas de TiO2 

quanto dos HCMs sobre as paredes dos tubos. As bandas características do TiO2 são 

observadas em todos os compósitos com modos da fase anatase em 400, 518 e 640 cm-1 

referentes a B1g, A1g + B1g and Eg, respectivamente, e da fase rutilo em 449 (Eg) e 608 (A1g) 

cm-1. [284] Após a eletrodeposição, os sinais dos modos do ligante ocorrem entre 2000 e 2200 
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cm-1, como já discutido anteriormente. As bandas em baixa frequência dos modos (M-L) 

também aparecem, apesar de se sobreporem com as bandas do TiO2. 

Os espectros UV-Vis dos filmes compósitos antes da eletrodeposição foram 

adquiridos sobre substratos de quartzo para visualização dos sinais referentes aos NTCs e 

ao TiO2. Para os compósitos modificados com os HCMs, a região abaixo de 300 nm não 

pode ser avaliada devido ao substrato de ITO sobre vidro. Nos filmes contendo NTC, 

observa-se uma banda em 265 nm referente a transição π-π* característica de 

nanoestruturas de carbono do tipo sp2.[285] Para o TiO2 ocorre a transição característica de 

alta intensidade da banda de valência para a banda de condução. Nota-se que quando no 

filme NFe/TiO2, ocorre um pequeno deslocamento para maiores comprimentos de onda da 

transição de band gap do TiO2, indicando que a presença dos NTCs diminui a energia da 

transição. Quando os filmes são modificados com o AP e o PR, ocorrem as bandas de 

transferencia de carga desses materiais em 680 e 550 nm, respectivamente, devido a 

transição de intervalencia FeIIINCXII FeIINCXIII. [190] [38][246] 

 

FIGURA 86: (a) Espectros Raman, (b) espectros UV-Vis e (c,d) DRX dos compósitos do tipo 
NTC/TiO2/HCM. Detalhe em (b): filme (i) TiO, (ii) NFe, (iii) NFe/TiO2, (iv) TiO2/AP, (v) NFe/AP, (vi) 
NFe/TiO2/AP. 
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TABELA 8 – Relações ID/IG e ID/IG dos flmes NTC/TiO2/HCM 

Filme ID/IG ID’/IG 

NFe 0.72 0.058 

NFe/TiO2 1.00 0.073 

NFe/TiO2/AP 0.92 0.074 

NFe/TiO2/PR 1.19 0.150 

 

Os filmes compósitos também foram caracterizados por DRX, apresentado na 

FIGURA 86c,d. Os difratogramas apresentam os picos referentes às formas anatase e rutilo 

do TiO2, característicos do P25. Para verificar a proporção entre as fases do TiO2 na 

amostra, os picos 100% da fase anatase (101) d = 3,52 Å e rutila (110) d = 3,25 Å foram 

integrados, uma vez que não há nenhum sinal da fase bruquita. Pelas intensidades, a fração 

de rutila (WR) foi calculada de acordo com a seguinte equação:[286] 

 

 

 

Onde AR é a intensidade do pico (110) da fase rutila e AA do pico (101) da anatase. 

Foram obtidas proporções de 75% de anatase e 25% de rutila, razão característica da 

amostra comercial de P25 usada nesse trabalho. A fase anatase é considerada mais 

eficiente para aplicações em DSSC, devido à alta mobilidade e difusão dos elétrons em sua 

estrutura,[287] enquanto a fase rutila apresenta menor área superficial, diminuindo a 

quantidade de moléculas de corante que podem ser ancoradas em sua superfície.[288] Por 

outro lado, a presença dos NTCs no compósito melhora a mobilidade dos portadores de 

carga, enquanto que a mistura de fases do TiO2 promove a separação de cargas e a 

pequena quantidade de rutilo aumenta a absorção de luz, produzindo DSSCs mais 

eficientes. .[289-292] O tamanho de cristalito das fases foi estimado pela equação de 

Scherrer[293], sendo aproximadamente 42 nm para anatase e 62 nm para a fase rutila. O 

tamanho das partículas de TiO2 é similar a faixa de diâmentro dos NTC-Fe[164], permitindo 

uma otimização dos contato entre os componentes. O pico (002) referente à presença dos 

NTCs, bem como os picos característicos da estrutura cfc do AP e do PR também são 

observados, indicando a presença dos três materiais nos filmes. Um aumento na razão entre 

os picos do carbono e do ferro metálico ocorre após a eletrodeposição dos HCMs, devido ao 

consumo das espécies metálicas na síntese desses materiais. 
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4.9. AVALIAÇÃO DOS COMPÓSITOS NTC/TiO2/(A)AP COMO FOTOÂNODO  

 

Uma vez sintetizados os compósitos, foram realizados alguns testes com o eletrólito 

usado originalmente na célula de Grätzel. As medidas de fotocorrente foram feitas no 

laboratório de dispositivos nanoestruturados (DINE) do Departamento de Física da UFPR, 

coordenado pela professora Lucimara Roman. As medidas foram feitas em solução, 

utilizando-se uma cubeta como cela eletroquímica, conforme detalhes da seção 

experimental. Como a área dos filmes empregados é significativamente maior do que os 

dispositivos fotovoltaicos usualmente utilizados no sistema, foi necessário mapear a área de 

incidência solar e criar uma curva de irradiação para determinar a área de trabalho com o 

menor erro, uma vez que o valor calibrado de 100 W/m2 é obtido por um luxímetro com área 

de leitura de 4 mm2. Foi mapeada uma área de 1,1x1,0 cm e adotado como 10% o máximo 

de variação de irradiação solar, sendo definida a área máxima do filme em 0,4×0,8 cm. 

Dessa forma, todos os testes de fotocorrente foram realizados delimitando-se os filmes 

nessa área definida.  

Foram obtidas voltametrias dos filmes no modo “desligado” (escuro) e “ligado” 

(claro) conforme apresentado na FIGURA 87. Para comparação dos dois modos, foi 

utilizado o 2º ciclo visando maior estabilização da corrente. O par I-/I3- foi um dos primeiros 

eletrólitos usados no desenvolvimento de DSSCs e continua sendo usualmente empregado 

em células deste tipo até hoje.[294] Foram realizadas voltametrias cíclicas dos filmes em 

diferentes proporções de KI e I2 para se obter o perfil voltamétrico. O que se observou, 

porém, é que o sistema se torna bastante resistivo nessas condições, não sendo observado 

os processos redox referente ao eletrólito e ao AP (ou PR). Dessa forma, optou-se por 

adicionar KCl ao sistema como um eletrólito de suporte. Com essa mistura, foi possível 

observar o perfil redox característico dos materiais bem como do processo I-/I3-, conforme as 

equações ( ), ( ), ( ) e ( ): 
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Para os filmes controle, sem fotossensibilizante (TiO2, NFe e NFe/TiO2), são 

observados apenas os processos redox do eletrólito. No caso do TiO2, a resistividade e 

baixa reversibilidade fazem com que os processos se sobreponham em um único pico 

alargado. A variação de corrente entre claro e escuro nesse caso também é bastante 

pequena, com variações menores que 30 mA. O branco TiO2/AP, sem a presença de NTCs, 

foi preparado através da eletrodeposição convencional do AP, com a precipitação do mesmo 

pela mistura de K3[Fe(CN)6] e FeCl3 em meio ácido. Apesar da presença do 

fotossensibilizante nesse caso, também não ocorreu incremento significativo de corrente sob 

iluminação. No caso dos filmes compósitos, a variação de corrente foi mais significativa e 

em uma faixa maior de potenciais. No filme NFe/TiO2/AP, variações de até 150 mA foram 

observadas, além de incrementos variados desde 0,2 até 1,2 V, mostrando uma larga faixa 

útil de potencial. No caso do filme NFe/TiO2/PR, esse incremento não foi tão significativo, 

apesar da alta absorção do PR no visível. O que foi observado é que o PR sofre degradação 

ao longo dos ciclos voltamétricos na presença de iodo, perdendo sua atividade 

eletroquímica e inclusive a coloração púrpura característica.  

 

 

FIGURA 87: Voltametrias cíclicas no escuro (preto) e sob iluminação (azul) dos filmes (a) TiO2, (b) 
NFe/TiO2, (c) TiO2/AP, (d) NFe/AP, (e) NFe/TiO2/AP e (f) NFe/TiO2/PR. 

 

As medidas de fotocorrente foram realizadas por cronoamperometria, aplicando-se 

um potencial fixo e medindo-se a corrente por ciclos de claro/escuro (FIGURA 13, p.49). As 

correntes geradas em cada potencial são condizentes com o observado nos perfis 

voltametricos apresentados na FIGURA 88, onde maiores incrementos ocorrem nos estados 

mais oxidados, atingindo densidades de corrente de até 600 μA cm-2 com o filme 

NFe/TiO2/AP. Esse é um resultado bastante expressivo considerando que o sistema utiliza 
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um novo fotossensibilizante, em um sistema completamente aquoso e com um eletrólito que 

usualmente não tem boas performances em água.[295, 296] Até mesmo em condições padrão 

de operação, sem a aplicação de um potencial externo, em potencial de circuito aberto 

(OCP) o material apresentou fotocorrentes de 100 μA cm-2, bastante significativo se 

considerar que as medidas foram realizadas em uma cubeta onde a distância entre o 

fotoânodo e o contra eletrodo são muito maiores do que nos dispositivos finais. O compósito 

NFe/TiO2/PR também apresentou correntes consideráveis, entretanto observou-se que o 

HCMs se decompõe na presença do eletrólito durante as medidas, perdendo por completo 

sua coloração e resposta eletroquímica, como demonstrado na FIGURA 88e. 

 

FIGURA 88: Curvas de fotocorrente dos compósitos (a) NFe/TiO2/AP e (b) NFe/TiO2/PR em 
diferentes potenciais e (c) de vários compósitos a 0,6 V (vs Ag/AgCl 3 mol L-1 (d) Voltametria do filme 
NFe/TiO2/PR antes e depois dos estudos de fotocorrente. (e) Esquema do dispositivo proposto. 

A performance dos compósitos avaliada em 0,6 V (vs. Ag/AgCl 3 mol L-1) foi 

comparada com o materiais isolados assim como o compósito não modificado. Amostras 

controle de TiO2/AP e NFe/AP também foram medidas para se determinar a real 

performance do filme NFe/TiO2/AP. O efeito da presença do AP é evidente, onde o filme de 
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TiO2 não apresenta nenhuma corrente apreciável. A fotocorrente gerada pelo filme de NTC 

pode ser atribuída às espécies de ferro do NFe, visto que óxidos de ferro são 

fotossensíveis.[297-299] Era esperado que o compósito TiO2/AP preparado pela rota de síntese 

tradicional do AP, na ausência dos NTCs, apresentasse alguma fotocorrente, visto a grande 

quantidade de AP imobilizada nesse filme. Entretanto, quase nenhuma corrente conseguiu 

ser medida devido à baixíssima estabilidade da deposição, causando lixiviação do AP nos 

primeiros momentos das medidas. O compósito NFe/AP também apresenta fotocorrentes 

consideráveis, uma vez que ambos AP e espécies de ferro contribuem para a sensibilidade. 

No entanto, o efeito do TiO2 pode ser claramente notado quando o sinal é comparado ao do 

filme NFe/TiO2/AP, que gera duas vezes mais corrente que na ausência do TiO2. Esse 

comportamento é atribuído aos papeis de cada material no compósito, onde o AP atua como 

sensibilizante, TiO2 como aceptor de elétrons e NTCs promovendo contato entre os 

componentes e maior mobilidade dos portadores de carga.  

A configuração das medidas realizadas em ensaios em sistemas de três eletrodos 

permitiu demonstrar pela primeira vez a possibilidade de utilizar o AP (ou outro HCM) não 

somente como fotossensibilizante em DSSCs mas também em um sistema totalmente 

aquoso. Esses resultados tanto ampliam a gama de aplicações dos HCMs quanto 

demonstram a viabilidade de uma nova classe de materiais em DSSCs aquosas na geração 

de energia a base de água. A partir desses dados, espera-se construir e otimizar um 

dispositivo a fim de se obter caracterizações completas de DSSC. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

Nanotubos de carbono e diferentes hexacianometalatos foram combinados na 

forma de diferentes compósitos, visando aplicação em dispositivos de geração e 

armazenamento de energia. Compósitos do tipo NTC/AP foram obtidos de três maneiras 

distintas: i) pela síntese química em interface L/L, através da decomposição ácida do 

ferricianeto; ii) pela eletrodeposição em interface L/L e iii) pela eletrodeposição em filmes 

depositados sobre ITO. A reação de decomposição ácida do ferricianeto e formação do AP 

promovida pelo DMFc foi demonstrada pela primeira vez, e o efeito de diferentes parâmetros 

reacionais sobre a síntese do AP foi avaliado. A presença de filmes de NTC na interface L/L 

mostrou-se ser essencial para a imobilização do AP na forma de filme, com a consequente 

formação de um compósito, onde o AP se deposita de forma seletiva sobre as paredes dos 

NTCs, demonstrando que os NTCs atuam como “centros de cristalização” para o AP. Esses 

compósitos apresentaram uma ótima resposta eletroquímica, com capacidades de até 75 

mAh g-1 a meia cela. Baterias do tipo coin cell foram construídas utilizando esses 

nanocompósitos como cátodos e carbono ativado, atingindo capacidades de 46 mAh g-1 e 

densidade de energia e potência de 33,75 Wh kg-1 e 194,4 W kg-1, respectivamente.  

Através da polarização da interface L/L em condições otimizadas, o AP pôde ser 

eletrodepositado a partir das espécies de ferro presentes no interior dos NTCs, produzindo 

um compósito NTC/AP auto-sustentado e eletroquimicamente ativo na interface, sendo 

também a primeira descrição de um material com essas características. A deposição foi 

acompanhada por espectroeletroquímica Raman na qual foi possível observar a interação 

entre os componentes durante o crescimento do AP. 

Estudos cinéticos inéditos por espectroeletroquímica UV-Vis permitiram esclarecer o 

mecanismo de crescimento do AP a partir das espécies encapsuladas no interior dos NTCs. 

A correlação também inédita da variação da absorbância, carga, tamanho de partícula, 

recobrimento e espalhamento Raman de acordo com o crescimento das nanopartículas 

permitiu demonstrar uma cinética de primeira ordem e esclarecer que a saída das espécies 

de ferro do interior dos nanotubos de carbono é etapa determinante nesse processo. 

Os filmes interfaciais de NTC foram modificados com três espécies de HCM: AP, 

PR e CoHCFe, gerando filmes do tipo NTC/(A)AP, que foram caracterizados e tiveram sua 

estabilidade eletroquímica avaliada. Visando a obtenção de materiais de melhor 

desempenho como baterias, a rota de síntese foi modificada empregando-se eletrólito de 

suporte com diferentes cátions durante a eletrodeposição. Os novos filmes foram 

caracterizados, apresentando diferenças estruturais e eletroquímicas diretamente 

relacionadas ao tamanho do cátion de síntese. Todos os materiais foram avaliados quanto 

ao desempenho como bateria através de curvas de carga e descarga e estabilidade. 
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Destacam-se os compósitos do tipo NCoHCFe, que apresentaram altos valores de 

capacidade acima de 100 mAh g-1 e estabilidades acima de 90% em NaCl.  

Nanopartículas do tipo core-shell entre carbono e Co3O4 produzidas como sub-

produtos da síntese de NTC-Co foram processados na forma de filmes finos pelo método 

interfacial L/L e avaliadas quanto ao seu desempenho como ânodo para baterias tendo o 

filme NCoHCFeK como cátodo Utilizando NaCl como eletrólito, baterias aquosas 

transparentes de íon-sódio foram construídas. O dispositivo atingiu capacidades de 41 mAh 

g-1 e densidade de energia e potência de 53,3 Wh kg-1 3,2 kW kg-1, mostrando-se estável ao 

longo de 2 mil ciclos de carga e descarga, com 99% de estabilidade. 

Compósitos do tipo NTC/TiO2 também foram preparados através do sistema 

interfacial L/L. Os filmes foram modificados com AP e PR por voltametria cíclica, sendo 

posteriormente caracterizados. Testes preliminares de resposta de fotocorrente foram 

realizados com os materiais compósitos e seus respectivos brancos. Apesar do sistema não 

estar otimizado, tanto o AP quanto o PR mostraram-se bons fotosenssibilizantes, gerando 

incrementos de fotocorrente significativos, efeito demonstrado pela primeira vez. 

Finalmente, pode-se concluir que os objetivos gerais propostos para essa tese de 

doutorado foram atingidos de forma bastante satisfatória, preparando-se nanocompósitos 

entre nanotubos de carbono e hexacianometalatos na forma de filmes finos, com o objetivo 

específico para aplicação em geração e armazenamento de energia. Utilizando-se diferentes 

metodologias de síntese e planejamento direcionado de experimentos, o ciclo completo 

relacionado à química/ciências de materiais foi apresentado, partindo-se do 

desenvolvimento de rotas sintéticas, estudo fundamental sobre mecanismo de reações, 

caracterização dos materiais, estudo de propriedades, estabelecimento de relações 

estrutura/propriedade, e estudo de aplicação, chegando nos casos das baterias à confecção 

de dispositivos.  

Os resultados aqui apresentados demonstram a viabilidade de aplicação de 

compósitos NTC/HCM como cátodos de baterias aquosas com altas capacidades 

específicas e estabilidade eletroquímica. Seu potencial pode ser completamente explorado 

com a combinação de ânodos adequados a essa aplicação. Além disso, variáveis como 

número de camadas, pH e concentração do eletrólito permitem otimizar o desempenho 

desses materiais. Dada a versatilidade do método interfacial, bem como do preparo de HCM 

pelas espécies encapsuladas nos NTCs, é possível também explorar novas combinações de 

metais com diferentes estruturas para esse fim. Da mesma forma, a obtenção de 

fotocorrente com o AP e o PR como fotossensibilizantes em sistemas aquosos abre um 

potencial inédito na exploração dessa classe de materiais para DSSC.  
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