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Resumo
O elemento carbono constitui inúmeros materiais como, por exemplo, a grafita e o
diamante como também os nanotubos, fulerenos e o grafeno. Além das formas alotrópicas
com estruturas regulares acima citadas, faz-se necessário destacar também os compostos de
carbono com estrutura amorfa tais como o carbono polimérico vítreo e as formas porosas
como o carvão ativado, carbono reticulado e os aerogeis. Em razão das diferentes estruturas,
os materiais constituídos essencialmente pelo elemento carbono apresentam propriedades
distintas e, consequentemente, inúmeras aplicações.
O presente trabalho relata a investigação de uma rota reprodutível de obtenção de
matérias de carbono a partir do tratamento térmico de um pré-polímero fenol formaldeído
(resina fenólica) levando em consideração características morfológicas e estruturais.
O controle da composição da resina bem como o estabelecimento cuidadoso da
rampa de aquecimento foram fatores decisivos para a obtenção de materiais análogos ao
carbono vítreo de maneira reprodutível. Os materiais obtidos apresentaram reduzida presença
de poros e condutividade térmica apreciável uma vez que foram testados como eletrodos de
trabalho em ensaios eletroquímicos. A análise estrutural e morfológica dos compostos
sintetizados demonstrou a presença de estrutura semelhante ao carbono vítreo relatado na
literatura com presença de poucos poros superficiais da ordem de micrômetros até
nanômetros.
Já em relação aos materiais de carbono porosos, buscou-se obter compostos com
arranjo ordenado de mesoporos. Resultados preliminares demonstraram que os materiais
apresentaram poros micrométricos superficiais organizados.

Palavras- chave: carbono polimérico vítreo, carbono poroso, resina fenólica.
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Abstract
The carbon element comprises numerous materials such as graphite, diamond,
nanotubes, fullerenes and the graphene. Besides the allotropic forms, with regular structures,
it is also necessary to highlight the carbon compounds with amorphous structure, such as,
polymeric glassy carbon and the porous forms, for example, activated carbon, reticulatedcarbon and the aerogels. Due to the different structures, the carbon compounds shows
different properties and consequently numerous applications.
The present work reports the investigation of the reproducible route to synthesized de
carbon materials from phenolic resin take into account the structural and morphologic
features.
The control of the resin composition and the careful establishing of the ramp heating
were decisive for achievement the materials analogous to the glassy carbon (vitreous carbon)
in a reproducible way. The materials obtained showed few pores and appreciable electric
conductivity whereas the materials were tested as working electrodes in electrochemical tests.
The structural and morphological analyses of the obtained materials

revealed the glassy

carbon structure with the presence of the few superficial pores in the range of micrometers to
nanometers.
In relation to the porous carbon materials, they showed organized arrangement of the
porous in the micrometric scale.

Keywords: polimeric glassy carbon, porous carbon, phenolic resin.
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I
Introdução
A palavra “carbono” deriva do latim “carbo” cuja denominação foi dada pelos
Romanos para se referirem ao carvão/brasa [1].

Hoje, o termo “carbono” designa um

elemento químico que se destaca por ser o principal constituinte de diversas substâncias
essenciais à manutenção e perpetuação da vida como, por exemplo, as proteína, DNA, RNA e
carboidratos [2].
A Química Orgânica encarrega-se essencialmente do estudo dos compostos de
carbono e das reações atreladas ao mesmo. No entanto, esse elemento químico ainda compõe
algumas substâncias a parte do universo da química orgânica como, por exemplo, o diamante,
o grafite e o fulereno que estão inseridos no âmbito de estudo da Química Inorgânica.
A capacidade dos átomos de carbono de originarem inúmeros compostos decorre do
fato de poderem estabelecer quatro ligações a partir hibridizações dos orbitais “s” e “p” em
“sp3”, “sp2”, “sp” e, por conseguinte, constituir ligações simples, duplas ou triplas [1].
Nota-se que para cada hibridização, orbitais apresentam-se alocados de modo diferente no
espaço. Assim, o tipo de ligação e a disposição espacial dos átomos de carbono proporcionam
a formação de inúmeros compostos com estruturas desde cristalinas até amorfas e, desta
forma, observam-se inúmeras propriedades derivadas das diferentes estruturas. Por exemplo,
o diamante caracteriza-se por sua dureza; o grafite por sua característica lubrificante; a alta
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resistência mecânica dos nanotubos além das formas amorfas como o carbono polimérico
vítreo e carbonos porosos [3].
Nota-se no âmbito científico que materiais de carbono sempre foram o centro de
muitas pesquisas e, atualmente, cresce o número de publicações relacionadas ao tema. Uma
busca na base de dados da Web of Science com o título “materiais de carbono” revela que
desde 1970 até os dias atuais tem aumentado apreciavelmente o número de publicações. A
Figura 1 traz o número de publicações (Web of Science) de 1970 até maio de 2012.
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Figura 1. Gráfico de número de publicações no decorrer dos anos.
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I.1. Alótropos de carbono
Do grego allos (outra) e tropos (maneira), Jöns Jacob Berzelius em 1841 foi o
primeiro a empregar o termo alótropo para se referir a compostos de mesma composição, mas
com propriedades distintas [4]. Assim, da definição, alotropia é o fenômeno onde um mesmo
elemento químico pode originar mais de uma substância simples.
O diamante e a grafita são exemplos de alótropos de carbono como também os
nanotubos de carbono e os fulerenos. Porém, alguns materiais carbonáceos apresentam
constituídos majoritariamente de átomos de carbono, no entanto ainda apresentam
heteroátomos como o oxigênio e hidrogênio derivados do material precursor/tipo de síntese e
dos tratamentos físico-químicos em que são submetidos. Dentre os materiais carbonáceos que
se aproximam da definição de substância simples, estão incluídos o carbono vítreo, negro de
fumo, o carvão ativado, filmes de carbono amorfo, carbono reticulado e aerogéis de carbono.
Inúmeros são os materiais carbonáceos e os processos de obtenção atrelados a eles
sendo o desenvolvimento de novos materiais de carbono e novas rotas sintéticas alvo de
inúmeras pesquisas e centros de pesquisas espalhados pelo mundo.

I.1.1. Diamante e Grafite
O diamante é a substância natural mais dura conhecida em que é atribuído o valor de
“dez” na “escala Mohs de dureza” sendo, portanto, considerado um ótimo abrasivo [5] [6].
Apresenta também alto índice de refração, transparência e durabilidade sendo, portanto,
considerado uma pedra preciosa de alto valor agregado [5].

3
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Figura 2. Estrutura do diamante [5].

O diamante caracteriza-se por apresentar uma estrutura cúbica constituída de átomos
de carbono ligados covalentemente com cada átomo vizinho ocupando os vértices de um
tetraedro regular [7]. A conversão do diamante em grafita é espontânea à temperatura e
pressão ambientes (∆G = -2,90kJ/mol) no entanto

a ocorrência natural do diamante é

explicada pela lenta cinética de conversão. Elevadas temperaturas e pressões são requeridas
para se produzir diamante a partir de grafite. [5]. A primeira síntese com sucesso de diamante
foi obtida em 1955 usando o grafite e um metal de transição aquecidos a 1500-2000K em
pressões da ordem de 7GPa. Deriva-se desse método outros também capazes de se obter
diamantes como, por exemplo, o método de semeadura onde são utilizados sementes de
diamante as quais servem como núcleos de cristalização e o método Du Pont que expõe o
grafite a elevadas pressões (~30GPa) [5]. A técnica conhecida como deposição química a
vapor também é utilizada para produzir diamantes, em especial, filmes de diamante. Uma
mistura de gases contendo geralmente hidrogênio e uma fonte de carbono como metano é
submetido a temperaturas da ordem de 2000ºC em baixas pressões (0,03 a 0,05atm). Essas
4
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condições de sínteses proporcionam a formação de espécies químicas que irão reagir com um
substrato, geralmente de diamante resultando na formação epitaxial de filmes de diamante [8].
A grafita é naturalmente encontrada associada a diferentes tipos de rochas como, por
exemplo, associados em mármores, gnaisses, quartizitos, rochas ígneas e metamórficas e é
resultado de processos geológicos

envolvendo

matéria orgânica submetida a elevadas

temperaturas e pressões sendo que as propriedades e formas (morfologia) da grafita variam
concomitantemente com o tipo de rocha associada [9]. De acordo com Kwiecinka (2004) [10],
os principais minerais associados com a grafita natural são a goetita (FeO(OH)), hematita
(Fe2O3), ilminita (FeTiO3) anatase e brukita (TiO2).
A estrutura da grafita constitui-se de átomos de carbono unidos por ligações do tipo
sp2 e arranjados de forma hexagonal formando planos grafíticos. Os planos grafíticos estão
dispostos um sobre os outros podendo conferir ao grafite a estrutura hexagonal (com
empacotamento de átomos do tipo ABAB) [10]. A Figura 3 traz a estrutura hexagonal do
grafite.

Figura 3. Estrutura Hexagonal do grafite [9].

Além da estrutura hexagonal, a grafita pode apresentar estrutura ortorrômbica de
empacotamento do tipo ABCABC. Sabe-se que na natureza, a grafita com estrutura
5
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ortorrômbica sempre se encontra em menor proporção e em conjunto com a grafita de
estrutura hexagonal. Trata-se de uma forma instável, ou seja, a conversão da estrutura
ortorrômbica para hexagonal é espontânea a partir de tratamento térmica a 1300ºC. A figura a
seguir traz os tipos de empacotamento e estrutura do grafite.

Figura 4. Estrutura hexagonal de empacotamento em a) e estrutura ortorrômbica de
empacotamento em b) [10].

Em detrimento da estrutura peculiar do grafite, propriedades físicas como
condutividade elétrica (σ) e condutividade térmica (k) podem apresentar valores díspares em
razão da direção de aquisição de dados. Ao longo do plano “ab”, observam-se maiores valores
de “σ” e “k” que é explicado pela deslocalização preferencial de elétrons no plano do que
entre planos do grafite.
Levando em consideração a estrutura eletrônica de bandas, considera-se que o grafite
apresenta os átomos de carbono hibridizados em sp2. Cada orbital “p” perpendicular ao plano
da folha da grafita apresenta um elétron de valência por átomo de carbono e, desta forma, a
combinação desses orbitais “p” originam orbitais moleculares que se estendem por todo plano
grafítico originando um contínuo energético denominado de banda de energia. Se a folha da
grafita apresentar “n” átomos de carbono, “n” orbitais moleculares serão formados e, portanto,
6
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metade dos orbitais moleculares será preenchida. Assim, a banda de valência (formado por
orbitais moleculares ligantes) apresenta-se totalmente preenchida enquanto que a banda de
condução está vazia. Genericamente, a condutividade elétrica da grafita pode ser explicada
pela ausência de diferença energética entre a banda de valência e a banda de condução sendo,
portanto, possível a mobilidade de elétrons entre a banda de valência e a banda de condução
[11].
O grafite apresenta morfologia esférica, plana ou fibrosa e, além disso, possui uma
inércia química apreciável sendo resistente a ataques ácidos, básicos e a agentes corrosivos.
Tal resistência decorre da estrutura lamelar do grafite e observa-se que reações ocorrem
preferencialmente nas terminações dos planos basais do que na superfície. Maior porosidade e
defeitos estruturais proporcionam maior área superficial e, portanto, tornam esses materiais
menos inertes. [11].
Reações de intercalação são favorecidas também devido à estrutura do grafite. Em
razão da sobreposição das camadas de grafeno, é possível realizar intercalação de íons,
moléculas e até mesmo polímeros entre as camadas da grafita [12]. Assim, a intercalação da
grafita possibilita formação de materiais com alta condutividade e facilidade de difusão de
espécies ativas que os tornam hábeis de serem utilizados como materiais constituintes de
baterias primárias e secundárias. Além disso, grafite intercalado com metais alcalinos é
capaz de armazenar apreciáveis quantidades de hidrogênio molecular [13].
Hoje, reações de intercalação são extensamente aplicadas e estudadas com intuito de
se obter folhas da grafita (grafeno) isoladas [14].
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I.1.2. Grafite Pirolítico
O grafite pirolítico é um material de carbono obtido pela técnica conhecida como
deposição química a vapor (sigla derivada do inglês, “CVD” – Chemical Vapor Deposition
Process). Esse processo consiste na pirólise de precursores orgânicos como, por exemplo,
metano, etileno e acetileno em pressões que podem variar de 100 Pa a 1x105 Pa. Variáveis
reacionais como temperatura, pressão, composição, fluxo dos gases e substrato de deposição
influenciam nas características estruturais e morfológicas do grafite pirolítico. O tratamento
térmico do acima de 2500ºC do material obtido por “CVD” proporciona uma maior
orientação preferencial dos cristalitos e, portanto, torna o material mais anisotrópico. Essa
maior organização estrutural acarreta na denominação desses materiais como “grafite
pirolítico altamente orientado” (do inglês, highly oriented graphite, HOPG) [13].
Inúmeras são as aplicações deste material semelhantemente aos outros materiais de
carbono. Em razão de características como inércia química podem ser usados em aplicações
biomédicas constituindo próteses e afins. Filmes de carbono por CVD são produzidos e
suportados em materiais com intuito de propiciar maior resistência química, resistência à
temperatura e propriedades anisotrópicas como condutividade elétrica e térmica, ou seja,
comportam-se como bons condutores nas direções dos planos grafíticos e isolantes na direção
perpendicular ao plano.
O grafite pirolítico também pode ser encontrado suportado sobre inúmeros substratos
conferindo capacidade de serem utilizados para diversas finalidades. Observa-se uma
excelente estabilidade sob radiação de nêutrons o que o torna interessante o emprego desses
materiais em aplicações nucleares [9] [13].
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I.1.3. Nanotubos de Carbono e Fulerenos
Os fulerenos ou “buckmisterfulerenos” são assim chamados em homenagem ao
engenheiro e arquiteto Richard Buckminster Fuller que desenvolveu estruturas arquitetônicas
geodésicas, ou seja, estruturas compostas por uma rede de triângulos dispostos de tal forma a
formarem estruturas semelhantes a esferas [15].
Na tentativa de compreender como se processava a formação de longas cadeias de
carbono no espaço interestelar, KROTO et al. (1985) [16] realizou experimentos de
vaporização de um alvo de grafite pela incidência de um laser e observou, com auxilia da
técnica de espectrometria de massas, a formação de clusters de sessenta átomos de carbono.
Esses clusters a partir de então ficaram conhecidos como fulerenos.
Trabalhos subseqüentes confirmaram a existência de estruturas estáveis tipo C60 por
espectrometria de massa através da presença de um pico de 720 m/z o que deu indícios da
estrutura com 60 átomos de carbono e análises de RMN
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provando a presença de carbonos equivalentes concluindo estarem arranjados de forma
icosaédrica. [17] [18]. A figura a seguir exemplifica a estrutura icosaédrica de um fulereno
C60.

Figura 5. Estrutura icosaédrica do fulereno C60 [19].

9

___Introdução______________________________________________________________
Inúmeros fulerenos foram teoricamente previstos como, por exemplo, C70, C240, C540
sendo, no entanto, experimentalmente observados os fulerenos C60, C70, C76. [9] [18].
Os fulerenos destacam-se por serem estruturas fechadas e, portanto, sem efeito de
borda o que lhes confere propriedades díspares das do grafite e do diamante. A tabela a seguir
destaca algumas propriedades do fulereno em comparação com o diamante e o grafite.

Tabela I. Comparação entre algumas propriedades apresentadas pelo Fulereno C60, diamante
e grafite.
Propriedades

Diamante

Grafite

C60

(cúbico)

(hexagonal)

(cfc) (a)

154

142; 335 (b)

146

Densidade (g/cm3)

3,52

2,26

1,72

Módulo de Yong
(GPa)

1054

1020; 36,3

16

Ponto de fusão (K)

4500

4450

1180

Condutividade
Térmica (W/m K)

15000 (c)

2800; 5 (d)

0,4 (e)

Comprimento de
ligação C-C (pm)

(a)
cfc – cúbico de face centrada; (b) medida tomadas em relação ao eixo “c” e tabém
em relação ao eixo “a”; (c) a 80K; (d) a 80 K; (e) a 300K [9].

A hibridização dos átomos de carbono reflete no comprimento das ligações
estabelecidas entre carbono-carbono. Por exemplo, pelos dados da tabela I observa-se que o
diamante possui um comprimento de ligação da ordem de 154 picômetros ao passo que do
grafite para o fulereno C60 o comprimento é reduzido. Esse comportamento pode ser
explicado devido aos átomos de carbono no diamante estarem hibridizados em sp3 enquanto
que no C60 há uma mistura orbital que permeia a hibridização tipo sp3 e sp2 ao passo que, para
o grafite, observa-se uma hibridização do tipo sp2 [9].
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O baixo ponto de fusão e o módulo de Yong (coeficiente de elasticidade) do fulereno
podem ser explicados devido à característica de sólido molecular diametralmente oposto ao
verificado para o diamante (sólido covalente) e grafite (com características de sólido
molecular e covalente) [9] [18].
Em 1991, Ijima relatou a obtenção dos primeiros nanotubos de carbono utilizando a
técnica de evaporação por arco–discarga, procedimento semelhante ao utilizado até então na
síntese dos fulerenos [20]. Pode-se definir “nanotubos” como estruturas formadas pelo
enrolamento de uma ou mais folhas de grafeno em torno de um eixo central. A figura a seguir
traz as primeiras micrografias obtidas por Ijima (1991) de nanotubos de parede simples, à
direita, e paredes múltiplas, à esquerda.

Figura 6. Micrografia obtida por Microscopia Eletrônica de Transmissão dos primeiros
nanotubos verificados por Ijima (1991). Em a) nanotubo com 5 paredes e diâmetro de 6,7 nm;
em b) com duas paredes e com diâmetro de 5,5 nm e em c) de diâmetro 6,5 com 7 paredes
[20].
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Como mencionado anteriormente, Ijima produziu os primeiros nanotubos relatados na
literatura a partir da técnica de arco–descarga. Essa técnica envolve o crescimento de
nanotubos de carbono durante a aplicação de uma corrente elétrica entre dois eletrodos sob
atmosfera inerte. Sabe-se que a temperatura do arco produzido entre os eletrodos chega
próximo aos 3000K. Outros dois principais métodos empregados para síntese de nanotubos
são o método de ablação a laser e o método de deposição química a vapor. O primeiro
consiste na aplicação de um laser sobre um alvo de grafite (geralmente uma mistura de grafite
e catalisador, como Ferro, cobalto ou Níquel) proporcionando a formação de vapor de
carbono que se deposita em um substrato em um forno tubular com temperaturas em torno de
1200ºC. Já o método por deposição química a vapor consiste na decomposição de
hidrocarbonetos como etileno e acetileno em um forno tubular com temperaturas em torno de
700ºC, também sob atmosfera inerte. O vapor de carbono se deposita sobre um substrato,
contendo catalisadores (Ferro, Cobalto ou Níquel) sendo o substrato mantido no interior do
tubo aquecido [21].
Como relatado anteriormente, os nanotubos podem apresentar uma ou mais folhas de
grafenos enrolados em torno de um eixo. Assim, convencionou-se denominar “nanotubos de
paredes simples” (SWCNTs – Single Walled Carbon Nanotubes) para aqueles que apresentam
uma única folha de grafeno e nanotubos de paredes múltiplas para nanotubos compostos por
mais de uma folha de grafeno (MWCNTs – Multi Walled Carbon Nanotubes).
Além do número de paredes, os nanotubos também diferem quanto à forma com que
as folhas de grafeno se enrolam em torno do eixo central. Assim, dois parâmetros são usados
para descrever como a folha de grafeno está enrolada. São eles:
•

vetor quiral Cn – define a direção em que a folha de grafeno se dobra em forma
cilíndrica sendo definido como:
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equação (a)

onde a1 e a2 são vetores unitários e n1 e n2 números inteiros quaisquer.
Ângulo quiral (θ) – auxilia na definição da forma em que se dá o enrolamento da
folha de grafeno. O Ângulo quiral é comumente chamado de quiralidade ou helicidade.

Figura 7. Representação da folha de grafeno, dos vetores unitários a1 e a2, do vetor quiral Cn,
do ângulo quiral (Ɵ) [22].

Asssim, os nanotubos que apresentam n=m e θ = 0 são denomidados de armchar. Já
os nanotubos que apresentam m = 0 e θ = 30º são denominados de zigzag. E por fim, os
nanotubos com m≠n e 0< θ >30 são chamados de quiral. A figura a seguir demonstra como é
a disposição dos átomos de carbono no nanotubo tipo armchar e zigzag [21].
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Figura 8. Representação dos nanotubos tipo armchar à esquerda e zigzag à direita [22].

Não é por acaso que é estudado a forma com que a folha de grafeno está enrolada,
pois existem diferenças significativas nas propriedades elétricas, mecânicas e ópticas entre os
nanotubos tipo armchar, zigzag e quiral. Tanto a quiralidade como o diâmetro dos nanotubos
influenciam diretamente, por exemplo, nas propriedades eletrônicas sendo o nanotubo tipo
armchar de caráter metálico e os nanotubos zigzag e quiral de caráter semicondutor [22] [23].
A fim de descrever e prever as diferenças nas propriedades dos tipos de nanonubos,
conceitos de cristalografia, de química e física do estado sólido são requeridos. Sabe-se que a
estrutura tridimensional de um sólido pode ser definida como sendo composta pela repetição
de uma unidade conhecida como cela unitária [24]. A fim de se conseguir representar uma
estruturas tridimensionais em espaços bidimensionais, convencionou-se descrever a estrutura
tridimensional bem como sua cela unitária no espaço recíproco. Assim, os nanotubos são
também representados no espaço recíproco e define-se também uma cela unitária conhecida
como cela de Brilouin.
A cela de Brillouin apresenta alguns pontos conhecidos como pontos de alta simetria
importantes na averiguação das propriedades eletrônicas como, por exemplo, tipos de
condução (tipo metálica ou semicondutor). Por exemplo, a folha de grafeno plana apresenta
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uma diferença energética nula (gap nulo) entre a banda de condução e banda de valência no
ponto K da cela de Brilouin. A figura a seguir demonstra a estrutura hexagonal da folha de
grafeno, a cela unitária, o espaço recíproco e a cela de Brillouin.

Figura 9. Representação da cela unitária, espaço recíproco (amarelo), e cela de Brillouin (em
cinza). Nota-se três pontos destacados como K, M e ℾ denominados como pontos de alta
simentria. [25].

De acordo com Kittel (1978) [26], uma estrutura cristalina pode ser descrita
matematicamente por uma série de Fourier bem como propriedades atreladas a essa estrutura
como densidade eletrônica. É de uma abordagem matemática profunda que se pode estimar
comportamento eletrônico das diferentes quiralidades dos nanotubos levando em consideração
efeitos de curvatura da folha de grafeno, diâmetro e ângulo quiral [23].
Além do comportamento eletrônico, das bandas de condução e valência em função
dos pontos de alta simetria, é possível descrever propriedades ópticas e vibracionais. A
vibração em sólidos é quantizada e o “quantun” de energia envolvido é chamado de fônon. A
vibração em sólidos pode ser entendida como a deslocalização coerente dos átomos de suas
posições médias de equilíbrio na estrutura sólida e esses deslocamentos coerentes podem ser
associados a ondas elásticas também descritas por um vetor no espaço recíproco. Toda uma
abordagem matemática é tomada a fim de se prever o número de modos vibracionais (fônons),
15
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a freqüência dos mesmos e a relação entre frequência dos fônons em função dos pontos de
alta simetria da cela de Brillouin conhecido como diagrama de dispersão dos fônons [27].
Uma técnica extremamente útil na caracterização dos nanotubos de carbono bem
como todos os materiais de carbono baseados em estruturas grafíticas ou turbostráticas é a
espectroscopia Raman. Duas bandas são bem características dos materiais de carbono, a
bandas “D” e banda “G”. A banda “G” corresponde ao modo vibracional E2g do grafite e
apresenta freqüências em torno de 1500 a 1600 cm-1. Nos nanotubos o modo E2g pode ser
entendico como a deslocalização dos átomos de carbono tangencialmente ao eixo do
nanotubo. Já a banda “D” indica a desordem do material. O processo físico que explica a
origem dessa banda é conhecido como “Raman de dupla ressonante”, que foge da abordagem
clássica de espalhamento, utilizando-se de efeitos de espalhamento elétron - defeito ou
elétron - fônon. [28] [29] [30].
Além das características eletrônica, ópticas e vibracionais, os nanotubos destacam-se
por serem materiais que apresentam alta rigidez com módulo de Yong (ou módulo de
elasticidade) em torno de 1,8 TPascal. Desta foma, observa-se atualmente o emprego dos
nanotubos como emissores de elétrons para mostradores, sensores de gases e sensores
biológicos, compondo pontas para microscópios de força atômica e composndo compósitos
empregados, por exemplo, na confecção de raquetes de tênis [31].
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I.1.4. Grafenos
O estudo eletrônico de um único plano grafítico foi primeiramente relatado por
Wallace (1947). Até 2004, pensar na obtenção de um único plano grafítico isolado era algo
hipotético. No mesmo ano, Novoselov e Geim (2004) [32] relataram a obtenção de um
material constituído de um ou poucos planos grafíticos os quais denominou de “grafeno”.
De acordo com Rao (2009) [33], grafeno é um material idealmente constituído de um
único plano formado por anéis de carbono de seis membros. Segundo o mesmo autor, a
denominação “grafeno” faz também alusão a materiais carbonáceos com poucos planos
grafíticos (de 2 a 10 folhas de grafeno) empilhados em relação ao eixo cristalográfico “c”
[33].

Figura 10. Representação ilustrativa de uma folha de grafeno e sua derivação para fulereno,
nanotubo e grafite [33].
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Em linhas gerais, o grafeno pode ser obtido experimentalmente de algumas formas.
Dentre os procedimentos experimentais, destacam-se:
clivagem mecânica do grafite altamente orientado (HOPG) [33];
deposição química a vapor em substratos metálicos como, por exemplo, em substratos
Níquel, Cobalto, Ferro, Platina e Cobre [34];
oxidação química do grafite com agentes oxidantes (formando o óxido de grafite)
como ácido sulfúrico e permanganato de potássio seguido de intercalação e redução
química com hidrazina [35] [14];
intercalação do grafite com íons metálicos seguido de rápido tratamento térmico em
altas temperaturas (900ºC-1100ºC) para eliminação e do solvente do intercalante [14],
decomposição térmica do carbeto de silício. O método consiste em tratar
termicamente a vácuo uma placa de carbeto de silício para se promover a formação do
grafeno [36] [37].
Os elétrons π de cada átomo de carbono proporciona um sistema eletrônico
bidimensional (2D) ideal. Como a espessura do grafeno limita-se a um átomo de carbono, os
estados π ligante e π* antiligante não interagem. Assim, considerando a cela unitária do
grafeno constituída por dois átomos de carbono, essa proporciona estruturas de bandas
eletrônicas em que a banda de valência e a banda de condução se tocam acarretando em uma
diferença energética entre bandas (gap) nulo [38], comportamento semelhante realtado para
os nanotubos onde se verifica gap nulo nos pontos de alta simentria da cela de Brillouin. Em
detrimento do gap nulo, o grafeno apresenta propriedades semicondutoras únicas que vem
chamando a atenção de diversos grupos de pesquisa a fim de elucidar ainda mais a estrutura,
reatividade, propriedades e aplicações dos grafenos. A figura 11 demonstra resumidamente a
estrutura de bandas do grafeno e sua correlação com os pontos de alta simetria.
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Figura 11. Estrutura do grafeno (a), estrutura tridimensional de bandas eletrônicas (b),
Gráfido de dispersão energética em função dos pontos de alta simetria da cela de Brillouin (c),
(d) [38].

O grafeno ainda apresenta propriedades ópticas interessantes como baixa reflexão,
alta transmissão de luz e consequentemente baixa absorção. As características ópticas aliadas
a alta condutividade tornam o grafeno um material interessante para constituir células solares,
displays de artigos eletrônicos e compondo os diodos emissores de luz (OLEDs – organic
light – emitting diode) [39] [38].
Faz-se interessante ainda mencionar a superioridade do grafeno frente aos nanotubos
e carbono vítreo no que diz respeito á resposta eletroquímica com sensores, biosensores e
células a combustível [39].
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I.1.5. Carbono Amorfo
Carbono amorfo ou também chamado “carbono desordenado” (do inglês, “amorphous
carbon”) compreendem alguns alótropos de carbono que fogem ligeiramente do conceito de
estrutura grafítica compostas por folhas de grafeno perfeitamente empilhadas umas sobre as
outras [40]. Dentre esses materiais, pode-se destacar:
•

carbono amorfo obtido por irradiação, arco – descarga ou evaporação em feixe de

elétrons de um alvo de grafite;
•

filmes de carbono amorfo – obtidos por deposição por feixe iônico ou por deposição
de hidrocarbonetos gasosos;

•

carbono vítreo, obtido por termopolimerização de precursores orgânicos;

•

negro de fumo preparado através da combustão incompleta de materiais como
acetileno, gás natural e resinas. Sabe-se que o procedimento de obtenção de negro de
fumo se dá em fase gasosa [40] [41].
No que tange aos materiais de carbono obtidos a partir da pirólise de precursores

orgânicos, é possível classificá-los como materiais grafitizáveis e não grafitizáveis. Os
materiais grafitizáveis apresentam uma estrutura próxima à grafítica obtida via tratamento
térmico (entre 1700 a 3000ºC) de precursores orgânicos como coque de petróleo, carvão
mineral, cloreto de polivinila (PVC) e as poliimidas [42]. Já os materiais não grafitizáveis são
aqueles que não adquirem prontamente uma estrutura análoga à grafítica e, de maneira geral,
apresentam características isotrópicas como, por exemplo, às apresentadas pelo carbono
vítreo. Mesmo em temperaturas superiores a 3000ºC, nos materiais não grafitizáveis não se
observa a formação de estrutura grafítica e, por esse motivo, são denominados como tal. A
figura a seguir demonstra a estrutura dos materiais grafitizáveis e não-grafitizáveis.

20

___Introdução______________________________________________________________

Figura 12. Representação esquemática da evolução estrutura com a temperatura de materiais
de carbono grafitizáveis (a), (b) e não–grafitizáveis (c), (d) [43] [42].

A variação estrutural dos materiais de carbono pode influenciar em suas propriedades
e, desta forma, torna-se interessante averiguar a relação estrutura/propriedade mais a fundo.
Embora a ligação carbono-carbono seja similar, os materiais de carbono variam
consideravelmente no que diz respeito à orientação e tamanho dos cristalitos. Dois
parâmentros são comumente usados para verificar as diferenças estruturais entre materiais a
base de carbono, principalmente os dos materiais amorfos a partir da análise de dados obtidos
pela técnica de difração de raios X [44]. São eles:
Tamanho interplanar do microcristalito (Lc): Refere-se à distância, perpendicular ao
plano grafítico, em que se verifica empilhamento coerente das folhas de grafeno. Estruturas
mais ordenadas como a do grafite natural apresenta o parâmetro Lc estendendo-se por
aproximadamente 10 micrômetros enquanto que para estruturas desordenadas esse mesmo
parâmetro restringe-se a valores de aproximadamente 10 ângstrons compreendendo, portanto,
poucas folhas de grafeno coerentemente empilhadas perpendicularmente ao eixo
cistalografico “c”, tomado com referência.
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equação (b)
Onde,
ρ é o comprimento de onda do raio X usado na análise;
β e Ɵ são largura do pico e o ângulo correspondente ao pico de difração 002.
Tamanho intraplanar do microcristalito (La): Refere-se à média do tamanho dos
cristalitos e é obtido a partir da equação b) tendo como valor de β e Ɵ a largura e ângulo do
pico de difração correspondente a reflexão hk0 obtido pela técnica de difração de raios X no
pó (DRXP).
Conhecendo-se os parâmetros La e Lc, é possível propor a estrutura e que tipo de
material de carbono está sob análise, desde estruturas mais ordenadas, com valores de La e Lc
maiores, a estruturas mais desordenadas, análogas às estruturas turbostráticas, com valores de
La e Lc menores.

I.1.5.1. Carbono Vítreo/Carbono Polimérico Vítreo e Negro de
Fumo
Carbono vítreo, também conhecido como carbono polimérico vítreo, é assim
chamado por ser um material que quando polido apresenta brilho semelhante ao vidro. Em
suma, o carbono vítreo é um material isotrópico, não grafitizável obtido pelo tratamento
térmico de precursores poliméricos termorrígidos como, por exemplo, resinas fenólicas e
furfurílicas, poliimidas e poliacrilonitrilas [45] [9].
Os primeiros trabalhos de síntese de carbono vítreo datam das décadas de sessenta e
setenta. Uma das primeiras aplicações do carbono vítreo foi utilizá-lo como cadinhos para
tratamento térmico de semicondutores e cerâmicas. [46] [47] [48] [49]. Hoje, o carbono vítreo
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é

utilizado

principalmente

como

eletrodos

e

empresas

como

a

SIGRADUR,

CARBURUNDUM, SPI SUPLIES entre outras dominam o processo de obtenção do carbono
vítreo e a manufatura de peças como chapas, cadinhos, monólitos e tubos.
O processo de obtenção do carbono vítreo consiste primeiramente na moldagem do
precursor polimérico em temperaturas inferiores a 100ºC. Posteriormente, o material é
submetido a processo de carbonização seguido de grafitização. De acordo com Jenkins e
Kawamura (1971) [49], o tratamento térmico de resinas fenólicas entre 300 – 500ºC promove
a formação de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas a partir das hidroxilas dos
grupamentos fenólicos. A formação de ligações cruzadas (ligações metilênicas e
oxometilênicas), ocorre concomitantemente com a eliminação de água e de 500 a 1500ºC são
observados os primeiros indícios do processo de grafitização onde as cadeias poliméricas
tendem a se acomodar cada vez mais próximas umas das outras com eliminação de
hidrogênio. Ainda de acordo com os mesmos autores, o carbono vítreo apresenta uma
estrutura de planos empilhados semelhante à estrutura da grafita, no entanto difere desta
última por não apresentar o empilhamento dos planos linearmente arranjados em relação ao
eixo cristalográfico “c”, mas sim entrelaçados e enovelados, aleatoriamente disposto no
espaço. Essa estrutura é comumente conhecida como estrutura turbostrática. A figura 13 traz
um dos modelos propostos para a estrutura turbostrática do carbono vítreo.
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Figura 13. Estrutura do carbono vítreo proposto por Jenkins e Kawamura (1971) [49].

Devido à complexidade da estrutura de compostos amorfos de carbono como
carbono vítreo e o negro de fumo, alguns modelos de estruturas bem como a hibridização dos
átomos são propostos. Através de dados obtidos por técnicas como microscopia eletrônica de
transmissão, difração de raios X, foram obtidos subsídios para a proposição dos modelos de
estrutura conhecidos para o carbono vítreo. Como exemplo, Mally et al. (1998) [50] propôs
uma estrutura para carbono vítreo a partir da simulação pelo método de Monte Carlo com
dados de microscopia eletrônica de transmissão obtidos previamente e descreve uma provável
distribuição de átomos hibridizados em sp3 e sp2 . Já Harris (2003) [51], relata a estrutura do
carbono vítreo como sendo composto por fulerenos incompletos e desordenadamente
orientados. Desde a década de sessenta quando esses materiais começaram ser extensamente
estudados até os dias atuais, prevalece a dúvida sobre a real estrutura desses compostos e fazse ainda necessário estudos teóricos, simulação e proposição da real estrutura do carbono
vítreo. As figuras 14 e 15 demonstram os modelos de estruturas do carbono vítreo descritas
acima.
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Figura 14. Estrutura do carbono vítreo proposta por Harris (2003) [51].

Figura 15. Estrutura do carbono vítreo obtida pelo método de simulação Monte Carlo. À
esquerda tem-se a visão do plano basal e à direita uma visão lateral da possível estrutura
obtida pelo método de Monte Carlo [50].

Um grande inconveniente no processo de obtenção de carbono vítreo é a formação de
bolhas durante o tratamento térmico [52]. Essas bolhas de gases são oriundas das reações que
se processam durante o tratamento térmico e, portanto, faz-se necessário estabelecer uma
rampa com taxas de aquecimento que permitam a lenta e gradual evolução de gases a fim de
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minimizar imperfeições no material. Outro modo de minimizar imperfeições é restringir o
tamanho e espessura das amostras a serem tratadas termicamente [53].
A condução elétrica e térmica isotrópica, resistência a altas temperaturas, inércia
química e baixa densidade são características marcantes do carbono polimérico vítreo e,
portanto, inúmeras são as possíveis aplicações para esses materiais [43].
A ampla faixa de trabalho, ou seja, a faixa de potencial que se pode aplicar sem
degradação do solvente/eletrólito, tornam esses materiais ideias para serem utilizados como
eletrodos de trabalho [54]. O carbono polimérico vítreo/carbono vítreo é também utilizado
como eletrodo suporte para a obtenção de eletrodos modificados muitas vezes empregados
como sensores, biosensores, capacitores e no reconhecimento molecular [55] [56] [57].
A inércia química e baixa densidade são dois fatores que contribuem para o emprego
do carbono vítreo na constituição de válvulas cardíacas e próteses dentárias, uma vez já
constatada a baixa rejeição do corpo humano frente a esses materiais [58]. Além disso,
estudos apontam também o uso de carbono vítreo como proteção térmica de aeronaves,
devido à baixa massa específica e resistência a elevadas temperaturas [43].
Desde a década de 70, é notado o aumento no número de publicações referentes a
materiais de carbono. O maior número de publicações ligadas ao tema “materiais de carbono”
refere-se majoritariamente a nanotubos de carbono e, nos últimos dois anos, na obtenção e
isolamento de poucas folhas de grafeno. Estudos sobre síntese e caracterização de compostos
análogos ao carbono vítreo não acompanhou essa tendência de crescimento sendo que grande
parte dos trabalhos referentes ao carbono vítreo datam das décadas de 60 e 70. Portanto, a
síntese e caracterização de compostos análogos ao carbono vítreo tornam-se relevantes em
razão dos poucos trabalhos existentes na literatura bem como as notórias propriedades (acima
citadas) e inúmeras aplicações potenciais e já observadas. Assim, o foco do presente trabalho
compreende a síntese, caracterização e investigação das propriedades relacionadas ao carbono
vítreo. O grande desafio é obter uma rota sintética utilizando baixas temperaturas (inferiores a
26

___Introdução______________________________________________________________
1100ºC) e baixas pressões (pressão ambiente) tentando manter a qualidade estrutural e
morfologia já observada em materiais disponíveis no mercado e na literatura.
De estrutura semelhante ao carbono vítreo e a todos os compostos de carbono
amorfo, o negro de fumo (do inglês, “black carbon”) é composto de folhas de grafeno
aleatoriamente arranjadas conferindo-lhes também uma estrutura semelhante à turbostrática.
Os padrões de difratograma do negro de fumo assemelham-se também com os demais
compostos de carbono amorfo com picos alargados e centrados em posições angulares
próximas às correspondentes ao grafite [59]. Observa-se também padrões semelhantes nos
espectros Raman com as bandas características, a banda “G” e a banda “D”. As intensidades
relativas das duas bandas também dão indícios do grau de organização da estrutura do
composto de carbono em análise [60]. A figura a seguir demonstra possíveis estruturas para
partículas esféricas de negro de fumo.

Figura 16. Estruturas hipotéticas de partículas esféricas de negro de fumo [41] [61].

O negro de fumo pode ser obtido de diversas formas através da combustão ou
decomposição térmica de hidrocarbonetos, polímeros tais como o acetileno, gás natural,
resinas ou ate mesmo óleos [40]. O tipo de processo empregado determina características
como tamanho e uniformidade morfológica das partículas.
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No Egito, Discorides (médico de Cleópatra, 40 a.C) descreveu a produção de tintas
com negro de fumo. Vittivius, engenheiro e arquiteto romano, descreveu a produção também
de uma tinta com negro de fumo obtido a partir de cinzas de materiais vegetais. Com a
revolução industrial, o uso do negro de fumo foi acentuado surgindo novos processos de
produção e novas aplicações além da conhecida produção de tintas [62]. Atualmente, o negro
de fumo pode ser utilizado como agente modificador de fricção em freios e embreagens uma
vez que a inserção do negro de fumo na composição favorece uma melhor dissipação de calor
[63]. Além disso, o negro de fumo pode ser incorporado a polímeros (elastômeros, por
exemplo) conferindo-lhes melhores propriedades como maiores valores de coeficiente de
elasticidade, ou seja, maior resistência mecânica [64]. A adição de negro de fumo na
composição do látex confere a coloração escura e maior resistência mecânica que pode ser
observado em pneus, correias e mangueiras. Recentemente, têm-se empregado e negro de
fumo em células a combustível como membranas de difusão gasosa e até mesmo como
suporte catalítico [65] [66].

I.1.5.2. Carbono Poroso
O desenvolvimento de materiais de carbono porosos não é por acaso. Inúmeras são
as potenciais aplicações para esses materiais como, por exemplo, podem ser utilizados como
meios filtrantes ou meios adsorventes (peneiras moleculares), armazenadores de gases,
suporte catalítico e como armazenadores de carga (capacitores) [67].
A porosidade de um material influencia em algumas propriedades como densidade,
condutividade térmica, resistência mecânica e condutividade elétrica. Assim, o controle da
estrutura porosa é de fundamental importância na obtenção de materiais com características
desejáveis.
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A IUPAC classifica os poros pelo tamanho. Assim, microporos compreendem
aqueles inferiores a 2 nm, mesoporos da ordem de 2 a 50 nm e os macroporos maiores que 50
nm. No entanto, os poros ainda podem ser classificados de acordo com a forma, podendo ser
denominados como poros abertos, poros fechados, poros tipo gargalo de garrafa, poros
cilíndricos e rugosidade superficial, também considerada como um tipo de poro
[68] [69]. A figura a seguir ilustra as várias possíveis formas de poros.

Figura 17. Representação ilustrativa dos tipos de poros. Em (a), (b) e (c) poros abertos;
sendo (b) tipo gargalo de garrafa e (c) cilíndrico; (d) fechado e (e) rugosidade superficial [69].

Os poros abertos apresentam disponibilidade a um fluido externo, ou seja, se
comunicam com a superfície sendo importantes no que diz respeito à área superficial e
capacidade adsortiva enquanto que os poros fechados são isolados e inativos quanto à
presença de um fluxo externo, porém, influenciam na condutividade e densidade do material
[69].
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I.1.5.2.1. Carvão Ativado
Carvão ativado compreende uma classe de materiais de carbono que apresentam
apreciável área superficial com ampla distribuição de tamanhos de poros. Tais materiais
podem ser obtidos em pó, grânulos ou até mesmo em forma de fibras. Em decorrência da
porosidade e das diferentes morfologias, verifica-se inúmeras aplicações para esses materiais
desde armazenadores de carga até como meios filtrantes [70].
Inúmeros são os métodos utilizados para se obter o carbono ativado, podendo ser
métodos químicos ou físicos. Dentre os métodos físicos, destaca-se a utilização de um fluxo
de gás oxidante como o CO2 sob o material precursor submetido a tratamento térmico
concomitantemente. Alguns precursores corriqueiramente utilizados em tratamentos físicos e
químicos são os materiais lignocelulósicos, madeira, polímeros (poliacrilonitrila, resinas
fenólicas ou furfurílicas) ou até mesmo carvão mineral [70]. Sabe-se que o carvão ativado
obtido por método físico apresenta elevada quantidade de poros abertos e intercomunicados,
mas reduzida presença de microporos. Normalmente, a ativação química é realizada tratando
termicamente um precursor específico e posterior submissão a compostos como o ácido
fosfórico ou do Cloreto de Zinco, mas também observam-se

processos que utilizam

hidróxidos como, por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio [71]. A
quantidade de microporos é mais evidenciada no carvão ativado obtido por tratamento
químico do que físico [72].
Mc Enaney (1988) [68] relata que o carvão ativado oriundo de diversos precursores
apresenta estrutura desordenada, semelhante à estrutura dos materiais de carbono
não–grafitizáveis com distribuição aleatória de poros, mas principalmente verifica-se
acentuada presença de microporos originados do empilhamento não coerente dos planos
grafíticos. De acordo com o mesmo autor, a presença de microporos e de grupos funcionais
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como carboxílicos e hidroxílicos contribui sensivelmente para o aumento da capacidade
adsortiva do carvão ativado.
Em razão de suas características peculiares, o carvão ativado é utlizado como meio
de adsorção responsável, por exemplo, de remover compostos voláteis como o SO2 e separar
CO2 do CH4. Também é utilizado como armazenadores de metano e hidrogênio em razão da
alta área superficial, capacidade adsortiva e proporção entre a quantidade de micro, meso e
macroporos presentes no carvão ativado [73] [74]. Além das aplicações já citadas, observa-se
uma tendência em se procurar utilizar materiais de carbono porosos como armazenadores de
carga (capacitores de dupla camada ou supercapacitores) [75] [76].

I.1.5.2.2. Carbono Reticulado/Aerogel de carbono
Semelhantemente ao procedimento de obtenção do carbono polimérico vítreo,
obtém-se o carbono vítreo reticulado por meio da impregnação de espumas com resinas
termorrígidas seguido de carbonização. Esses materiais apresentam estrutura turbostrática
análoga a apresentada pelo carbono vítreo, mas diferem desses por apresentar porosidade
estruturada semelhantemente a favos de colméia. A figura 18 demonstra as feições do carbono
vítreo reticulado (à esquerda) e uma micrografia do material (à direita) [43].
Devido à presença da estrutura porosa, o carbono vítreo reticulado caracteriza-se por
apresentar baixa densidade e elevada área superficial [10]. Além disso, de acordo com Ferrrari
(1998) [43], o carbono vítreo reticulado ainda apresenta baixo coeficiente de condutividade
térmica e resistência mecânica e também é de fácil manipulação na obtenção de peças não
havendo, portanto, restrição de tamanhos e formatos como no caso do carbono vítreo
monolítico.
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Figura 18. Amostra de carbono vítreo reticulado à esquerda e micrografia obtida por
microscopia eletrônica de varredura do mesmo material à direita [43].
.
A elevada porosidade do carbono vítreo e condutividade isotrópica tornam esse
material interessante para fins eletroanalíticos como, por exemplo, remoção de íons com
Pb (II) e Cu (II) em células eletroquímicas [77] [78].
Outra classe de materiais de carbono porosos é conhecida como aerogeis. Em suma,
esses materiais são obtidos via processo sol-gel com reação direta entre fenol – formaldeído,
resorcinol – formaldeído ou substâncias análogas em temperaturas em torno de 50 a 90ºC
utilizando catalisadores básicos. Em sequencia, o material é secado e submetido a tratamento
térmico a temperaturas superiores a 800ºC em atmosferas inertes como nitrogênio ou argônio
[79].
A escolha do tipo de “derivado fenólico” (fenol, resorcinol, 1,3,5 trihidroxibenzeno,
pirogalol) para a reação é de crucial importância nas características final do material
sintetizado [80]. Derivados fenólicos mais ativados, ou seja, com maior número de hidroxilas
por anel apresentam cinéticas reacionais mais rápidas que contribui sensivelmente para o
aumento da quantidade de poros e desorganização estrutural do material final. Probstle
(2002) [79] descreva a síntese de aerogeis de resorcinol–formaldeído e o estudo eletroquímico
para uma potencial aplicação como supercapacitores.
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I.1.5.2.3. Carbono Mesoporoso
Partindo da definição, considera-se nanociência e nanotecnologia vertentes que se
preocupam com a ciência e tecnologia, respectivamente, em dimensões nanométricas. O
prefixo “nano” equivale a 10-9 metros, ou seja, um bilionésimo de metro correspondendo a
escala de átomos e moléculas [81].
Nesse contexto, as pesquisas na área de nanociência e nanotecnologia têm usado as
estratégias conhecidas como “top down”e “bottom up”.
É de autoria de Richard Feynman a famosa frase: “There is a plenty of room at the
bottom” e sugere um trilhar científico em busca do entendimento da matéria em escalas cada
vez menores; e é nesse contexto que se insere a estratégia top down, cujo cerne dessa ideia
consiste na miniaturização de dispositivos e máquinas a fim de se buscar maiores eficiências
operacionais como, por exemplo, a busca de dispositivos eletrônicos cada vez menores [81].
No entanto, a estratégia bottom up torna-se uma alternativa também relevante pela ciência
/tecnologia

cuja

essência

consiste

em

preparar

sistemas

complexos

(nanossistemas/nanomateriais) a partir de átomos e moléculas [82].
A estratégia bottom up ainda pode se diferenciar de duas formas. A primeira forma
consiste na produção de materiais nanoestruturados como, por exemplo, nanotubos e
nanopartículas. Já a segunda forma se preocupa com compostos químicos mais complexos,
sistemas supramoleculares ou multicomponentes, que apresentam características estruturais e
propriedades singulares [81].
Aproveitando-se da estratégia bottom up, a Química Supramolecular baseia-se no
comportamento organizacional dos vários componentes (átomos, moléculas, supermoléculas)
e da atuação cooperativa e sinérgica de cada unidade constitucional objetivando a busca de
novas propriedades e funções como, por exemplo, auto-montagem, reconhecimento
molecular, transporte e sinalização.
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Os processos de auto-montagem (self-assembly) envolvem interações fracas entre as
unidades constituintes como interações do tipo de Van der Waals, eletroestática, interações
hidrofóbicas e pontes de hidrogênio [83].
Utilizando-se dessa estratégia de auto-montagem, alguns trabalhos da década de 90
começaram a utilizar mecanismos de auto-montagem a fim de criar estruturas mais complexas
capazes de atuarem como moldes (do inglês, “Templates”) nas sínteses de materiais
nanonestruturados.
Os templates usados nas sínteses podem ser classificados de duas formas. A primeira
classe abrange aqueles compostos (normalmente polímeros e surfactantes) que se estruturam
via auto-montagem e proporcionam a formação de estruturas supramoleculares capazes de
atuarem no direcionamento da estrutura do composto final sintetizado e são conhecidos como
“soft-templates”. Assim, cristais líquidos, micelas, vesículas, líquidos iônicos e até mesmo
bolhas de gases podem atuar como templates. A segunda classe compreende compostos que
apresentam estrutura rigidamente estabelecida baseadas em fases inorgânicas com poros e
dimensões definidas e são conhecidos como hard templates [84].
Os primeiros trabalhos utilizando cristais líquidos como template relatados na
literatura foram os de Kresge et al. (1992) [85], onde consegui-se produzir nanoestruturas
mesoporosas com arranjo estrutural hexagonal isoestruturais a MCM-41. Em suma, utilizouse um surfactante, íons de hexadeciltrimetilamônio, como template, sílica e alumina como
fonte de precursores da estrutura do composto mesoestruturado. A solução resultante foi
submetida a uma temperatura de 150 ºC por 48 horas e o resultado, após filtragem e secagem,
foi submetido a uma temperatura de 450 ºC a fim de se proceder a calcinação e, portanto, a
eliminação das moléculas de template. A figura a seguir demostra a ação template das
moléculas de surfactante e também a estrutura final adotada pela MCM-41 a partir da
calcinação.
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Figura 19. Esquema representativo do mecanismo de ação das moléculas de template na
determinação da estrutura última do composto sintetizado [86].

Capazes de formar micelas ou estruturas afins, a auto-disposição das moléculas de
surfactante promovem a formação dos compostos mesoporosos via interações entre as
interfaces surfactante/fase inorgânica [87]. Não obstante a importância das interações entre as
moléculas de surfactante e fase inorgânica, torna-se relevante a variação do tipo de surfactante
utilizado (catiônico ou aniônico) e do pH reacional a fim de se observar o efeito da carga
apresentada pelas porções hidrofílicas das moléculas de surfactante no direcionamento da
forma adotada pela estrutura última do material sintetizado. Considerando todos estes
aspectos, Huo et al. (1994) [87] observou a influência do pH reacional adotado na carga das
moléculas de surfactante, as interações entre as interfaces surfactante/fase inorgânica e a
estrutura resultante da ação template.
Yang (1994) [88] relata a síntese via soft template de materiais mesoporosos
incluindo TiO2, ZrO2, Al2O3, Nb2O5, Ta2O5, WO3,HfO2, SnO2, e óxidos mistos SiAlO3.5,
SiTiO4, ZrTiO4, Al2TiO5 e ZrW2O8 com diferentes estruturas adotadas.
Esses trabalhos nortearam inúmeros subseqüentes de síntese de materiais
mesoporosos utilizando diferentes tipos de surfactantes e fases inorgânicas. Nesse contexto,
em 1999 foi reportada a primeira síntese de peneiras moleculares mesoporosas de carbono
usando sacarose como fonte de carbono e, obteve-se como resultado a peneira molecular
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mesoporosa MCM-48, com simetria Ia3d, como hard template [89]. Em suma, a MCM-48 foi
submetida a um tratamento com uma solução de Sacarose e ácido sulfúrico a fim de
proporcionar a impregnação nos poros da peneira molecular. Posteriormente, o sistema foi
submetido a uma temperatura de aproximadamente 1073 – 1373 K numa atmosfera inerte. A
estrutura de carbono foi produzida mediante a ação catalítica do ácido sulfúrico. Por fim,
procedeu-se a retirada do template mediante o tratamento com uma solução de hidróxido de
sódio e etanol.
Zhang (2005) [90] relata a síntese de um polímero mesoporoso de carbono (C-FDU14) com simetria Ia3d a partir da auto-montagem (sef-assembly) de um sistema
orgânico/orgânico com o copolímero P-123 (Pluronic Triblock Copolymer) com resol
(fenol/formaldeído) em condições básicas.
Meng (2005) [91] observou a formação de estruturas mesoporosas a partir da
carbonização em temperaturas superiores a 1400ºC. Observou-se também que a estrutura
adotada por esses materiais (hexagonal, cúbica ou lamelar) é determinada em função da razão
molar entre o polímero precursor e o surfactante utilizados. As sínteses foram baseadas no
método conhecido como auto-montagem induzida por evaporação do solvente” (do inglêsself-assembly method) onde se usou um copolímero ( F-127, PEO-PPO-PEO) como template
e um outro polímero de baixo peso molecular constituído de Fenol/Formaldeído (MM = 5005000) como precursor da estrutura de carbono. A escolha da resina fenólica, de acordo com
Meng é devido a presença de um número elevado de grupos (–OH) que podem interagir com
o polímero a partir de pontes de hidrogênio. A termopolimerização da resina fenólica em
baixas temperaturas (100-140ºC) ao redor do template pode dar origem à estrutura polimérica
ordenada mesoporosa e, a carbonização a 900-1400ºC permite eliminar o template e chegar na
estrutura mesoporosa desejada. A figura a seguir demonstra o procedimento adotado para a
síntese dos polímeros de carbono e a posterior formação de diferentes estruturas mesoporosas
por meio da carbonização do polímero.
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Figura 20. Representação esquemática do procedimento adotado para preparação dos
polímeros mesoporosos de carbono e aquisição das estruturas mesoporosas de carbono após a
carbonização [91].

Como citado anteriormente, materiais de carbono são usados como eletrodos e
acumuladores de carga devido à condutividade elétrica isotrópica, inércia química em
diferentes eletrólitos, estabilidade em altas temperaturas e ampla faixa de potencial de
trabalho. Deve-se apontar que materiais de carbono podem ser encarados como
economicamente mais viáveis e mais leves se comparados a metais comumente usados como
eletrodos e afins. Carbono ativado e atualmente carbono mesoporoso estão sendo
extensamente estudados em razão do aumento da demanda em acumuladores mais eficientes
para serem aplicados em veículos elétricos e em sistemas de telecomunicação [92].
O controle da estrutura porosa dos materiais de carbono influencia nas características
dos capacitores de dupla camada elétrica e supercapacitores [93]. Sabe-se que a maior
eficiência desses acumuladores está relacionada com a maior área superficial, o tipo e
tamanhos de poros e a razão entre eles. Os microporos estão relacionados com a maior
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capacidade adsortiva entre os íons em solução da célula eletrolítica enquanto que os
mesoporos são importantes para o rápido trasnporte (difusão) entre o seio da solução
eletrolítica e o interios do material de carbono. Assim, acredita-se que materiais com arranjo
ordenado de mesoporos pode maximizar a eficiência de acumuladores capacitivos
(capacitores de dupla camada elétrica e supercapacitores) [75].
Outras aplicações podem ser citadas empregando materiais de carbono mesoporosos
como: Suporte catalítico e meio condutor para células combustíveis, meio para adsorção de
moléculas orgânicas [94] e armazenadores de hidrogênio. A síntese de materiais de carbono
com diferentes simetrias de poros faz alusão às zeólitas em que diferentes simetrias acarretam
em propriedades diversas. Assim, a busca de carbono mesoporoso com diferentes simetrias
podem ser utilizados na adsorção de hidrogênio e na separação de gases como metano e
hidrogênio [95].
Além da busca de se obter uma rota reprodutível para obtenção de carbono vítreo em
baixas temperaturas e pressões de síntese, esse trabalho é focado também em obter materiais
de carbono com uma estrutura ordenada de poros a partir do tratamento térmico da mesma
resina fenólica utilizada na síntese do carbono vítreo. Assim, com o mesmo precursor
polimérico e utilizando basicamente o mesmo processo de tratamento térmico, busca-se obter
materiais de carbono com propriedades e aplicações diferenciadas.
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II
Objetivos
O objetivo do presente trabalho consiste na obtenção de materiais de carbono via
termopolimerização de resina fenol-formaldeído com precursor polimérico.
Dentre os objetivos específicos, destacam-se:
•

Síntese da resina fenol-formaldeído de baixo peso molecular via reação em catálise

básica.
•

Obtenção de carbono polimérico vítreo a partir de um processo simples e

economicamente viável em que se utiliza apenas um forno tubular e fluxo de nitrogênio. O
grande escopo do trabalho reside em se obter materiais de feições uniformes, com reduzida
presença de poros e com apreciável resposta eletroquímica (condução elétrica) uma vez que
esses materiais posteriormente serão utilizados como eletrodos de trabalho.
•

Síntese de materiais porosos e, se possível, com organização satisfatória de poros

utilizando-se de agentes formadores de poros.
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III
Parte Experimental
III.1. Reagentes
F-127-poli-(oxido

etileno)-poli-(oxido

propileno)-poli-(oxido

etileno)

(EO106PO70EO106), (Aldrich); Fenol (Merck); Formalin (solução de formaldeído 37%,
Aldrich); ácido clorídrico (Merck, mim 37%); hidróxido de sódio (Mallinkrodt); etanol
(Dinâmica, 99,8%); acetona (Vetec, 99,5%); ácido nítrico (Merck, 65%); cloreto de potássio
(Mallinckrodt, 99,6%); ferricianeto de potássio (Aldrick, 99%).

III.2. Métodos Experimentais

III.2.a.Síntese da Resina
A síntese da resina (pré-polímero) consistiu primeiramente na fusão do fenol a 60ºC
num balão em banho de silicone e refluxo. Após a fusão completa do fenol, adicionou-se uma
solução aquosa de hidróxido de sódio (20% em massa). O meio foi mantido em agitação por
quinze minutos. Concluída a homogeneização, adicionou-se gota–a – gota o formalin (solução
aquosa 37% de formaldeído) e, a reação processou-se por mais uma hora em 80ºC sob
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agitação.

Posteriormente, a reação foi retirada do banho de silicone e mantida em

temperatura ambiente para esfriar e, em seguida, o pH do meio foi corrigido para 7 com uma
solução de ácido clorídrico.
A relação molar dos reagentes compreende: 1:2:0,1 de fenol:formaldeído:hidróxido
de sódio. Foram realizadas duas sínteses denominadas de resina 1 e resina 2 seguindo os
mesmos passos experimentais e quantidade de reagentes.

III.2.b. Obtenção dos eletrodos de carbono polimérico vítreo

Para se obter os compostos monólitos de carbono, utilizou-se a resina 2 previamente
sintetizada no laboratório. A resina foi colocada em moldes cilíndricos de 0,5 cm de diâmetro
por 0,5 cm de altura os quais foram mantidos numa temperatura de 60ºC por vinte e quatro
horas para se promover a reticulação inicial da resina que resultou na obtenção de materiais
rígidos com o formato do molde, mas ainda sem as características análogas aos dos materiais
de carbono polimérico descritos na literatura [96] [97].
Uma vez processada a reticulação inicial, esses materiais rígidos foram submetidos a
uma rampa de aquecimento até 1100ºC. A rampa apresentou taxas de aquecimento variáveis
em relação a determinadas etapas de tratamento térmico, por exemplo, de 300 a 700ºC a taxa
de aquecimento foi inferior a 0,5ºC/minuto. Após o tratamento a 1100ºC, alguns dos materiais
rígidos obtidos foram tratados em temperaturas de até 1300ºC, 1500ºC e 1680ºC com taxa de
aquecimento de no mínimo 1ºC/minuto.
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III.2.c. Síntese dos Materiais Porosos

Os materiais porosos foram sintetizados de acordo com o procedimento experimental
descrito por Meng (2006) de automontagem induzida por evaporação do solvente (em inglês,
“EISA” -Evaporation Induced Self – Assembly Method) [91] [98]. A amostra denominada de
WM-1 foi sintetizada primeiramente solubilizando, sob agitação, 0,9 g do copolímero F-127
(usado como template) em 20 g de etanol e, em seguida, adicionou-se 4 g da solução etanólica
da resina 2 (25% em massa). O produto foi mantido em agitação por 15 minutos formando
uma solução de composição molar 1:2:0,012 de Fenol:Formaldeído:F-127. A solução obtida
foi dispersa em uma placa de vidro de 30 cm2 para se processar a evaporação do etanol em
temperatura ambiente. Após vinte e quatro horas, a placa foi mantida a uma temperatura de
60ºC por mais 48 horas. A raspagem da placa proporcionou a obtenção da amostra WM-1 em
forma de pó e, esse pó foi tratado termicamente até 350ºC a uma taxa de aquecimento de
1ºC/minuto. A amostra WM-2 foi sintetizada com o mesmo procedimento experimental, no
entanto diferiu da amostra WM-1 por ter empregado 0,46 g de F-127 na síntese com relação
molar de 1:2:0,008 de Fenol:Formaldeído:F-127. Obteve-se a amostra em forma de tiras de
espessura de aproximadamente dois milímetros que foram submetidas a tratamentos térmicos
de 350ºC, 950ºC e 1100ºC com taxa de aquecimento de 1ºC/minuto.

42

___Parte Experimental________________________________________________________

III.3. Métodos de Caracterização

III.3.a. Difração de Raios-X (DRX)
Para a realização de medidas de raios-X pelo método do pó foi utilizado um
aparelho SIEMENS D5005 que utiliza cátodo de cobre e monocromador de grafite para
selecionar a região de emissão Kα1 do cobre (λ = 1,5418Å). O potencial na fonte foi de 40
kV e a corrente de 40mA. Os padrões de raios X foram obtidos entre as faixas compreendidas
entre 2 - 50º (2Ɵ) e entre 1,2 - 8º.
.

III.3.b. Espectrofotometria na Região do Infravermelho (IV-TF)
Para as análises de IV-FT foi utilizado um espectrofotômetro infravermelho por
transformada de Fourier, modelo Bomem MB-100, alinhado com raios laser a ar. As
pastilhas foram preparadas a partir de misturas de 2% das amostras em 100mg de
brometo de potássio. Os espectros foram obtidos com 20 varreduras acumulativas entre
4000cm - 1 e 400cm-1.

III.3.c. Análise Termogravimétrica acoplada a Análise Térmica
Diferencial (ATG/ATD)
As análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento TA
Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA, (Departamento de Química–FFCLRPUSP), utilizando um cadinho de alumina, ar sintético ou Nitrogênio como gás de purga a
uma vazão de 100ml/min e velocidade de aquecimento de 10ºC/min. a partir da
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temperatura ambiente até 1000ºC, utilizando-se aproximadamente 10mg do material a
ser analisado.

III.3.d. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A morfologia de algumas amostras foi analisada por um microscópio ZEISS DSM 960 (Departamento de Química – FFCLRP - USP). Via de regra, os materiais foram fixados
no porta-amostra e posteriormente analisados. Não houve a necessidade de aspersão de ouro
sobre as amostras uma vez que as mesmas já apresentavam condutividade elétrica necessária
para o correto decurso das análises.

III.3.e. Cromatografia de Permeação a Gel (GPC)
As análises de cromatografia por permeação a gel foram realizadas em um
cromatógrafo HP-SEC Shimadzu equipados com detector por índice de refração diferencial
(modelo LC-10AD). As amostras analisadas por cromatografia foram previamente
solubilizadas em Tetrahidrofurano e filtradas (filtros do tipo MILLIPORE JBR25LC25).
Essas análises foram executadas no departamento de Físico – Química Orgânica do Instituto
de química USP, São Carlos.
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III.3.f. Microscopia de Força Atômica (MFA)
As análises de microscopia de força atômica com um microscópio da marca
SHIMADZU modelo SPM 9600 através do modo de contato.

III.3.g. Voltametria Cíclica (VC)
Os estudos das propriedades eletroquímicas foram efetuados por meio de um
potenciostato/galvanostato ECO CHEMIE AUTOLAB/PGSTAT20 utilizando-se de uma
célula eletroquímica convencional Methrom de três eletrodos: trabalho (eletrodo de carbono),
referência (prata/cloreto de prata) e auxiliar (eletrodo de fio de platina).

III.3.h. Espectroscopia Raman
Para aquisição dos espectros Raman, utilizou-se um espectrômetro MICRO-RAMAN
JOBIN YVON HORIBA SPEX em uma faixa de 100 a 1300 cm-1; empregando um laser
Hélio-Neônio, como fonte de excitação com comprimento de onda de 633 nm; tais medidas
foram executadas no Laboratório de Materiais Luminescentes do Instituto de Química da
UNESP, campus Araraquara.
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IV
Resultados e Discussão
IV.1. Resina
A resina fenólica pode ser obtida por diversas rotas sintéticas, utilizando diferentes
tipos de reagentes e catalisadores [99] [100]. Via de regra, as resinas são sintetizadas a partir
da reação entre fenol e o formaldeído utilizando catalisadores básicos ou ácidos. Variando-se
o tipo de catálise e a relação molar entre o fenol e o formaldeído, é possível obter resinas com
características como massas moleculares e viscosidades diferentes [101] [102].
As análises de cromatografia de permeação a gel possibilitaram obter dados de massa
molecular numérica média e massa molecular ponderal média para as quatro resinas em
estudo. A massa molecular numérica média (Mn) depende do número de moléculas presentes
em solução enquanto que a massa molecular ponderal média (Mw) depende do número e
massa molecular das moléculas presentes [103] [99]. As equações c) e d) referem-se às
equações de obtenção da massa molecular numérica média e ponderal, respectivamente.

equação c)
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onde,
Mn = Massa molecular numérica média;
Mi = Massa molecular de moléculas de classe i;
Ni = Número de moléculas de classe i;

equação d)
onde,
Mw = Massa molecular ponderal média;
Mi = Massa molecular de moléculas de classe i;
Ni = Número de moléculas de classe i.
Uma relação extremamente útil na análise de polímeros é a polidispersão que
consiste na razão entre a massa molecular numérica média e massa molecular ponderal média
(Mw/Mn). Essa relação informa a distribuição de pesos moleculares de um sistema polimérico,
ou seja, quanto maior for a polidispersão maior será a variação nos tamanhos de cadeias
poliméricas presentes no sistema. Um sistema com uma relação Mw/Mn alta é conhecido
como polidisperso e, baixa como monodisperso.
O valor ponderal médio é mais elevado e também mais relevante no campo de
polímeros, pois valoriza o tamanho molecular que é uma característica dominante em
polímeros [104] [105]. Assim, considerando os valores de massa molecular média ponderal
das quatro resinas, resina 1 e resina 2 sintetizadas no laboratório e resinas 3 e resina 4
comerciais , verifica-se que a resina 2 apresenta a Mw e polidispersão inferior às outras
resinas sugerindo que tal polímero é composto de cadeias poliméricas menores e mais
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semelhantes. A resina 4 possui a maior massa molecular ponderal (Mw = 510) enquanto as
resinas 1 e resina 3 apresentam massas moleculares intermediárias com valores iguais a 347 e
451, respectivamente. A polidispersão das resinas 1, 3 e 4 gira em torno de 1,23 e 1,5 valores
ainda capazes de classificar essas resinas como monodispersas, mas com uma homogeneidade
inferior a resina 2. A Tabela II traz os dados de massa molecular média numérica (Mn),
massa molecular média ponderal (Mw) e polidispersão das quatro resinas.

Tabela II. Massa molecular Mn, Mw, polidispersividade Mw/Mn das resinas 1, resina 2,
resina 3 e resina 4 utilizando como detector índice de refração.
Resina

Mn

Mw

Mw/Mn

1

282

347

1,2296

2

237

262

1,1048

3

290

451

1,5524

4

341

510

1,4964

Análises de infravermelho foram realizadas com intuito de propiciar alguns indícios
sobre a composição e estrutura das resinas. A Figura 21 traz os espectros obtidos das duas
resinas comerciais e das duas sintetizadas. Nota-se nitidamente que os espectros das resinas
comerciais são muito parecidos com os espectros das resinas sintetizadas no laboratório.
Os espectros das resinas 1, resina 2, resina 3 e resina 4 apresentam uma banda
alargada em aproximadamente 3600 cm-1 que está relacionado com a deformação axial da
ligação O-H de grupos hidroxila presentes nas cadeias poliméricas [106] [107]. Essa banda
aumenta em intensidade e largura do espectro da resina 1 para a resina 4 sugerindo que há
uma intensificação nas interações do tipo pontes de hidrogênio e que a resina 4
provavelmente não foi sintetizada não com fenol, mas com outros análogos como por
exemplo 1,3-dihidroxibenzeno ou mesmo o 1,3,6–trihidroxibenzeno que proporcionam maior
número de hidroxilas por mero do polímero.
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Deformações axiais das ligações (C=C) em fenóis são associadas a vibrações em 1600
a 1585 cm-1 e 1500 a 1400 cm-1 geralmente em forma de dubletes [107]. Os espectros de todas
as resinas apresentam uma banda em 1515 cm-1 e outra em 1627 cm-1. Segundo Morterra
(1985) [106] picos de 1620 e 1590 cm-1 podem também dar indícios do tipo de substituição do
anel aromático sendo a banda em 1620 cm-1 referente a substituição 1, 2, 4 no anel enquanto a
banda em 1590 cm-1 refere-se a substituição nas posições 1, 2, 6 do anel aromático [106]. Os
espectros das quatro resinas aparentemente apresentam uma única banda em 1627 cm-1
sugerindo a sobreposição e, portanto, tornando-se inviável a proposição de um tipo de
substituição predominante do anel. O espectro da resina 1 apresenta também algumas bandas
de baixa intensidade na região de 2000 a 1650 cm-1 referentes a possíveis combinações
harmônicas.
Além disso, uma banda na região de 1480 cm-1 relaciona-se com deformação angular
CH2 sendo uma evidência da maior ou menor reticulação do polímero. Os espectros das
resinas apresentam um pico em 1496 cm-1 que aumenta sensivelmente de intensidade da
resina 1 para a resina 4 podendo ser um indício de que a resina 4 seja mais reticulada que as
demais resinas [108].
Bandas intensas na região de 900 a 675 cm-1 são atribuídas a deformações angulares
da ligação C-H fora do plano do anel aromático e as bandas de deformação angular no plano
aparecem em 1300 a 1000 cm-1 [107]. Nota-se para todas as resinas a presença de bandas em
796 cm-1, 1020 cm-1, 1104 cm-1, 1263 cm-1, 1375 cm-1. A Tabela III resume algumas
atribuições de bandas sugeridas pela literatura para espectros de resinas fenol – formaldeído.
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Figura 21. Espectros de infravermelho obtidos das resinas 1 a) , resina 2 b), resina 3 c) e
resina 4 d).

Tabela III. Atribuições de bandas de infravermelho relatadas na literatura e observada nos
espectros das quatro resinas.
Frequência de vibração
(cm-1)

Atribuição de bandas da
literatura

Bandas observadas
(cm-1)

3340 [108]

ν Ο−Η grupo fenol

3600

3060 [108]

ν C-H (aromático)

2930 [108]

ν em fase C-H (alifático)

2850 [108]

ν em fase C-H (alifático)

1650 [108]

δ água

1627

[106]

ν C=C

1515

1504 [106]

ν C=C

1517

1480

[106]

1360 [106]

δ no plano C-H alifático

1496

δ Ο−Η no plano

1375
1263
1104
1020

1153 [106]
820

[108]

ν C-O estiramento
δ Ο−Η fora do plano

796
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IV.2. Carbono Polimérico Vítreo (CPV)
A análise termogravimétrica (ATG) da resina curada em 60ºC por três dias foram
obtidas em ar sintético e nitrogênio (Figura 22) com taxa de aquecimento de 5ºC/minuto.
Observa-se que até aproximadamente 350ºC não há diferenças significantes entre as
porcentagens de perda de massa, sendo que acima dessa temperatura as perdas de massa, em
atmosfera de nitrogênio, tendem a ser menores que em ar sintético. A Tabela IV traz as perdas
de massa em porcentagem com a temperatura em nitrogênio e ar sintético.
A maior perda de massa, tanto em atmosfera de nitrogênio quanto para ar sintético,
ocorreu entre aproximadamente 375ºC e 600ºC sinalizando que tal faixa de temperatura é
critica no que diz respeito à evolução de gases no interior do material e, por conseguinte, para
deformação estrutural e formação de poros. Assim, faz-se necessário aplicar taxas de
aquecimentos variáveis para diferentes faixas de temperatura do tratamento térmico. De
acordo com Jenkins (1971) [96], é na faixa de 350–500 ºC do tratamento térmico que se
observa a formação de ligações cruzadas entre cadeias poliméricas. Essas ligações cruzadas
são originadas de reações de condensação entre grupos fenólicos vizinhos que acarreta em
eliminação de moléculas de água.
Nota-se ainda que, em ar sintético, todo o material foi eliminado em 900ºC enquanto
em nitrogênio, próximo da mesma temperatura, ainda restou cerca de 52% da amostra. Essa
discrepância na perda de massa em atmosfera inerte e em ar sintético revela a grande
influência da presença de oxigênio na oxidação do polímero. Assim, é relevante para o
processo a presença de uma atmosfera inerte durante o tratamento térmico.
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Figura 22. Curvas de análise termogravimétricas da resina 2) curada a 60ºC em ar sintético e
nitrogênio.

Tabela IV. Perda de massa (%) em função da temperatura em ar sintético ou nitrogênio.
Perda de massa (%)
10% 15% 20% 25% 30% 35%

40% 45% 50% 70% 90%

231

348

405

456

485

530

550

560

587

800

Temperatura
(ºC) em
222
Nitrogênio

353

428

485

505

710

993

~0

~0

~0

Temperatura
(ºC) em ar
sintético

500

539

As análises de difração de raios X foram realizadas com o intuito de averiguar a
presença da estrutura análoga ao carbono vítreo e também para acompanhar a evolução
estrutural com o aumento da temperatura.
Para compreensão da estrutura do carbono vítreo, considera-se a grafita como um
alótropo de carbono formado pela sobreposição de inúmeras folhas de grafeno nas quais os
átomos de carbono estão regularmente arranjados em uma rede bidimensional de sucessivos
hexágonos [109]. O difratograma da grafita caracteriza-se por três picos onde o mais intenso
refere-se ao espaçamento entre as folhas de grafenos com índices de Müller (002), outro
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relativo ao espaçamento entre os átomos de carbono dispostos em cada camada com
indexação (100) e, o pico (101) conferido ao deslocamento entre camadas da grafita [110].
Semelhantemente, o carbono vítreo caracteriza-se por apresentar dois picos
alargados; um próximo a valores de 2Ɵ igual a 25º, que lhe é atribuídos os índices de Müller
(002), e outro de menor intensidade próximo a 45º, que pode ser identificado como (10l)
[111]. A não distinção do índice “l”, decorre do fato de o pico alargado em 45o não poder ser
indexado como (101) ou (100) em razão da estrutura enovelada das camadas sobrepostas de
grafeno que difere da estrutura da grafita onde as camadas grafíticas estão empilhadas umas
sobre as outras linearmente.
Foram realizadas análises de DRXP nos materiais tratados termicamente a 750ºC,
1100ºC, 1300ºC, 1500ºC e 1650ºC. Na Figura 23 estão os difratogramas obtidos em cada
temperatura. Verifica-se que em todas as temperaturas os difratogramas apresentam os dois
picos alargados característicos do carbono vítreo; o mais intenso de 2Ɵ praticamente em 25º e
o outro em 43,5º sugerindo que já em 750ºC existe a formação dos planos grafíticos e,
portanto, o estabelecimento progressivo da estrutura de carbono vítreo com o aumento da
temperatura.
As intensidades dos difratogramas aumentam da amostra tratada termicamente a
750ºC até a amostra tratada em 1300ºC, no entanto diminuem sensivelmente nos corpos de
prova tratados a 1500ºC e a 1650ºC. Esse comportamento é explicado pela taxa de
aquecimento submetida a esses materiais. A partir de 1100ºC a taxa de aquecimento superou
os 4ºC/min. o que pode revelar um gradiente de temperatura elevado para a contínua formação
e organização dos planos grafíticos. Ensaios futuros empregando rampas de aquecimento
menores irão revelar ao certo se o contínuo estabelecimento da estrutura do carbono vítreo é
dependente da taxa de aquecimento mesmo acima de 1100ºC.
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Figura 23 Difratograma das amostras tratadas termicamente a 750ºC a), 1100ºC b), 1300ºC
c), 1500ºC d), 1650ºC e).

A espectroscopia de infravermelho é relevante para caracterização do carbono vítreo
uma vez que é possível verificar a evolução da polimerização e reticulação do pré-polímero
precursor do carbono polimérico vítreo (CPV) e também proporciona indícios das
características composicionais das amostras tratadas em diferentes temperaturas. A Figura 24
apresenta espectros de infravermelho do polímero precursor, da amostra submetida à rampa
até 750ºC e também a 1100ºC.
Observa-se a redução na intensidade e largura da banda em 3400 cm-1 da resina para
a amostra tratada a 1100ºC. Esse comportamento indica a eliminação de grupos “hidroxila” e,
por conseguinte, eliminação de possíveis moléculas de água, ou mesmo a formação de pontes
“oxo” entre anéis aromáticos.
Nota-se também a banda em 1620 cm-1, referente a estiramentos das ligações (C=C),
do espectro da amostra tratada a 750ºC e 1100ºC é menos intensa e larga se comparada com o
espectro da resina.
Bandas em 900 a 675 cm-1 podem ser atribuídas a deformações angulares da ligação
C-H fora do plano do anel aromático e bandas de deformação angular no plano aparecem em
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1300 cm-1 a 1000 cm-1. As bandas em 1284, 1104, 1020 e 805 cm-1 da resina aparecem
também nos espectros das amostras tratadas a 750ºC e 1100ºC, mas em menor intensidade e
largura sugerindo o aumento da relação carbono/hidrogênio e, consequentemente, a evolução
da estrutura grafítica turbostrática característica de compostos de carbono vítreo.
Segundo Jenkins (1971) [96], a eliminação de água e reticulação das cadeias
poliméricas processam-se entre 350ºC e 500ºC. Essa afirmação está de acordo com o
observado nos espectros de infravermelho e difratogramas obtidos das amostras tratadas em
várias temperaturas. Nessa etapa, de acordo com o mesmo autor, as cadeias poliméricas estão
aleatoriamente orientadas e entrelaçadas de forma complexa. Em temperaturas acima de
500ºC, as cadeias poliméricas se aproximam umas das outras cada vez com eliminação de
hidrogênio [96].
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Figura 24. Espectros de infravermelho obtidos da resina 2 pura a), da amostra tratada a
750ºC b) e a 1100ºC c).

Os compostos de carbono baseados em estruturas grafíticas normalmente revelam
duas bandas denominadas por banda “G” em 1500 a 1600 cm-1 e banda “D” em 1350 cm-1. A
banda “G” refere-se a vibração das camadas de grafeno longitudinalmente ou
transversalmente. Já a banda “D” indica a desordem do material. O processo físico que
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explica a origem dessa banda é conhecido como “Raman de dupla ressonante”, que foge da
abordagem clássica de espalhamento, usando princípios de física do estado sólido como
vibrações de rede quantizadas (fônons) [26] [112] e efeitos de espalhamento elétron - defeito
ou elétron - fônon. Observa-se (Figura 25) que o espectro Raman da amostra tratada
termicamente a 1100ºC apresenta duas bandas em aproximadamente 1600 cm-1 e 1330 cm-1 as
quais podem ser atribuídas como banda “G” e banda “D”, respectivamente confirmando, de
certa forma, a presença de uma estrutura baseada em planos grafíticos. Nota-se uma
intensidade superior da banda “D” o que sugere uma maior desordem estrutural desses planos
grafíticos se comparados com espectros relatados na literatura de grafenos, nanotubos, grafite
altamente orientado, cristalitos de grafite entre outros [113] [114] [115].
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Figura 25. Espectro Raman da amostra tratada a 1100ºC.

As análises de Microscopia eletrônica de varredura revelaram as cararterísticas
superficiais dos materiais obtidos. Observam-se materiais com superfícies regulares e com
presença de poucos poros isolados de dimensões da ordem de micrômetros até nanômetros. A
presença de poros está intimamente ligada com a formação de bolhas de gases durante o
processo de tratamento térmico em que esses materiais são submetidos [116] [117] [118].
Incessantes experimentos revelaram que taxas de aquecimento inferiores a 0,25ºC/min
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proporcionam a obtenção de materiais monólitos de carbono de feições aparentemente mais
uniformes, reduzida quantidade de poros e maior resistência mecânica.
É interessante destacar que a formação de poros também se dá pelo processo de
polimento através da abrasão do material com as superfícies das lixas usadas bem como da
granulometria e quantidade de alumina também utilizada no processo de polimento desses
eletrodos.
As figuras a seguir trazem as micrografias dos materiais de carbono tratados
termicamente em várias temperaturas e polidos. Observa-se a presença de poucos poros que
contribui significativamente para a resposta eletroquímica apresentada por esses materiais.
Superfícies com reduzida rugosidade apresentam área superficial menor e, portanto, um efeito
capacitivo da dupla camada de menor evidência [119].

Figura 26. Micrografias das amostras curadas a 60ºC.
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Figura 27. Micrografias da amostra tratada termicamente a 750ºC.

Figura 28. Micrografias da amostra tratada termicamente a 950ºC.

Figura 29. Micrografias da amostra tratada termicamente a 1150ºC.
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Figura 30. Micrografia da amostra tratada termicamente a 1300ºC.

Figura 31. Micrografia da amostra tratada termicamente a 1500ºC.

Figura 32. Micrografia da amostra tratada termicamente a 1650ºC.
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Comparando-se as micrografias relatadas por Fitzer (1969) [116] com as
micrografias relatadas nesse trabalho, pôde-se concluir que os materiais sintetizados pelo
grupo apresentam maior uniformidade e diminuta presença de poros. Acredita-se que desde o
controle da composição da resina (polímero precursor) até o estabelecimento de um processo
bem controlado de tratamento térmico foram decisivos na obtenção de materiais.

IV.2.1. Caracterização Eletroquímica
Materiais a base de carbono são utilizados como eletrodos de trabalho em
voltametria e amperometria devido à ampla faixa de potencial que esses materiais podem ser
submetidos, no entanto, a cinética de transferência eletrônica tende a ser inferior a dos
eletrodos metálicos [97].
Ensaios de voltametria cíclica foram realizados com a intenção de investigar a
resposta eletroquímica apresentada pelos materiais de carbono obtidos em várias
temperaturas. Para tanto, realizaram-se experimentos em solução de 0,04mol/L de ferricianeto
de potássio em 1mol/L de cloreto de potássio, como eletrólito suporte [120] [121].
A Figura 33 apresenta os voltamogramas obtidos em várias velocidades de varredura com os
materiais de carbono (CPV) tratados em diversas temperaturas.
A reação característica do para redox em questão é:

O voltamograma adquirido com o eletrodo de carbono tratado a 750ºC apresentou um
perfil diferente dos demais eletrodos. Nota-se um comportamento capacitivo com o aumento
da velocidade de varredura sendo oriundo da baixa transferência eletrônica apresentada pelo
eletrodo que propicia o acúmulo de carga na superfície do eletrodo [122]. Desvios na forma
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característica de um voltamograma de sistema reversível ideal foram observados também para
os eletrodos dos materiais de carbono tratados termicamente a 950ºC, 1100ºC, 1300ºC, 1500ºC
e 1650ºC cujas causas podem derivar também do comportamento capacitivo ou mesmo da
queda ohmica imposta pela solução.
Tomando os eletrodos de 950ºC e 1300ºC como referências, observa-se para cada
voltamograma uma relação linear entre a intensidade de pico com a raiz quadrada da
velocidade de varredura (Figura 34) (Figura 35) o que caracteriza processos controlados por
difusão.
A razão entre os picos catódicos e anódicos próximo de um e a diferença entre os
potenciais de pico catódico e anódico próximos de 0,59/n (n igual a número de elétrons
envolvidos no processo) são indícios de um sistema reversível [122]. Os dados de corrente de
pico, as diferenças entre os potenciais de pico catódico e anódico bem como o potencial
formal, Eo, (Tabela V) e (Tabela VI) indicaram que os eletrodos compõem um sistema
reversível ou quasi-reversível. A razão entre picos dos dois voltamogramas se aproxima de
um e a diferença entre potenciais gira em torno de 79 a 100 mV o que evidencia o
comportamento quasi-reversível dos eletrodos em estudo e, também vem de encontro com a
lenta cinética de transferência eletrônica dos materiais de carbono relatados na literatura
[123].
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Figura 33. Voltamogramas em solução de 0,04 mol/L de ferricianeto de potássio em 1 mol/L
de KCl com velocidades de varredura de 20, 50, 100 e 200 mV/s para os eletrodos de carbono
tratados termicamente a 750ºC a), 950ºC b), 1100ºC c), 1300ºC d), 1500ºC e), 1650ºC f).
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Tabela V. Parâmetros voltamétricos para o eletrodo tratado termicamente até 950ºC.
ʋ

Epc

Epa

Ipc

Ipa

∆Ep

Eo

(mV/s)

(V)

(V)

(µA)

(µA)

(V)

(V)

20

0,2336

0,3135

159,59

116,75

0,0799

0,2735

0,73

50

0,2278

0,3135

251,81

197,38

0,0857

0,2706

0,78

100

0,2220

0,3192

355,47

289,61

0,0972

0,2706

0,81

200

0,2164

0,3249

493,72

412,41

0,1085

0,2706

0,83

Ipa/Ipc

Tabela VI. Parâmetros voltamétricos para o eletrodo tratado termicamente até 1300ºC.
ʋ

Epc

Epa

Ipc

Ipa

∆Ep

Eo

(mV/s)

(V)

(V)

(µA)

(µA)

(V)

(V)

20

0,2393

0,3192

143,1

142,41

0,0799

0,2792

0,99

50

0,2364

0,3221

240,83

226,78

0,0857

0,2792

0,94

100

0,2307

0,3249

345,46

338,57

0,0942

0,2778

0,98

200

0,2249

0,3277

488,69

417,13

0,0787

0,2763

0,85

Ipa/Ipc

63

___Resultados e Discussão_____________________________________________________

Icatódico

400

Ianódico

300
200

Ip (µA)

100
0
-100
-200
-300
-400
-500
4

6

8

ν

1/2

10

12

14

(mV/s)

Figura 34. Gráfico de corrente de pico por raiz quadrada da velocidade de varredura para o
eletrodo tratado termicamente a 950ºC .
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Figura 35. Gráfico de Corrente de pico por raiz quadrada da velocidade de varredura para o
eletrodo tratado termicamente a 1300ºC.
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A faixa de potencial de trabalho consiste num intervalo de potencial em que não se
observa decomposição do solvente [124]. Ensaios de voltametria cíclica em diferentes
eletrólitos suportes foram realizados para averiguação do potencial de trabalho do eletrodo
tratado termicamente até 1300ºC. O voltamograma obtido em solução de hidróxido de sódio
0,1 mol/L apresenta o início de desprendimento de hidrogênio em um potencial próximo a 1,6 V ao passo que a evolução de oxigênio é observada em 0,82 V (Figura 36).
Nota-se ainda no mesmo voltamograma, uma onda voltamétrica próxima -014 V de
intensidades crescentes com o aumento da velocidade de varredura. Essas ondas voltamétricas
podem sugerir que grupos funcionais estão sendo criados no potencial de -0,14 V em solução
de hidróxido de sódio. Nota-se comportamento semelhante no voltamograma obtido em
solução de cloreto de potássio (0,5 mol/L) com ondas voltamétricas em 0,16 V, 1,0 V e
-0,27 V hipoteticamente relacionadas com oxidação e redução de grupos funcionais na
superfície do eletrodo [119].
Observa-se também que o voltamograma obtido com o eletrodo em solução de
cloreto de potássio (com o eletrodo de 1300ºC) apresenta o potencial referente a
desprendimento de hidrogênio próximo a -1,67 V e para desprendimento de oxigênio ao redor
de 1,15 V que compreende uma faixa de trabalho semelhante ao verificado para o mesmo
eletrodo em solução de hidróxido de sódio (Figura 36).
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Figura 36. Voltamogramas obtidos em hidróxido de sódio 0,1 mol/L (a) e cloreto de potássio
0,5 mol/L (b) para o eletrodo do material de carbono tratado a 1300ºC.

IV.3. Carbono poroso
O procedimento experimental utilizado para a síntese dos compostos de carbono
porosos baseou-se na metodologia descrita por Meng (2005) [91] [98]. A análise de DRXP do
pó em ângulos baixos da amostra WM-1 apresentou um pico de 1,5 a 2 graus (2Ɵ) com
espaçamento “d” da ordem de 54 angstrons. A presença de um único pico sugere que o
material contém alguma organização dos poros, mas como se observou apenas um único pico
a proposição da simetria do ordenamento dos poros nesse momento não é viável. A Figura 37
apresenta o difratograma da amostra sintetizada WM-1.
Várias sínteses foram realizadas variando-se a quantidade de copolímero F-127.
Apenas

as

sínteses

utilizando

as

relações

molares

1:2:0,012

ou

0,008

de

fenol:formaldeído:copolímero (F-127) apresentaram padrão de difração em ângulos baixos a
partir de 1,2 graus.
Os materiais sintetizados que não apresentaram padrão de difração podem ter
originado poros maiores que não puderam ser observados devido à limitação do aparelho de
no mínimo 1,2 graus ou mesmo não ter estruturado uma organização satisfatória dos poros.
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Figura 37. Difratograma do material poroso sintetizado (WM-1) com relação molar 1:2:0,012
Fenol:formaldeído:F-127.

A amostra WM-2 revelou um padrão de difração em ângulos baixos semelhante à
síntese também com espaçamento “d” em torno de 56 angstrons. A Figura 38 apresenta o
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difratograma da amostra WM-2.
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Figura 38. Difratograma do material poroso sintetizado (WM-2) com relação molar 1:2:0,008
Fenol: formaldeído:F-127.
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Meng (2006) [98] descreve a obtenção de diversas simetrias de organização de poros
com a variação da quantidade de F-127 utilizado em cada síntese [117] [91] [98]. É relatada
ainda a preservação do arranjo de poros mesmo em tratamentos térmicos acima de 900ºC.
Nota-se que os difratogramas descritos pelo autor possuem um único pico mais intenso e
largo também a baixo ângulo, no entanto é realizada a indexação de picos de baixíssima
intensidade. A partir da indexação do pico de maior intensidade e os de menores foi possível
sugerir algumas simetrias de poros como cúbica e hexagonal. Para indexação de picos de
menores intensidades foi necessário uma ampliação do difratograma de cerca de 5 a 20 vezes
o que pode parecer estranho em um primeiro momento uma vez que esses picos de menores
intensidades podem ser confundidos com o ruído de fundo do difratograma. As dúvidas sobre
as simetrias adotadas foram esclarecidas com análises de espalhamento de raios X a baixo
ângulo (SAXS) e microscopia eletrônica de transmissão (MET) confirmando claramente que
os materiais realmente apresentam a simetria sugerida pelos difratogramas (DRXP) obtidos.
Desta forma, analisando as amostras WM-1 e WM-2, é possível propor um ordenamento de
poros simplesmente pela presença do pico largo e intenso a ângulos baixos, no entanto a
simetria adotada por esses poros só será esclarecida com análises como SAXS e TEM.
As amostras de carbono poroso foram obtidas em forma de pó. Já a amostra WM-2
também foi obtida em tiras da ordem de dois milímetros de espessura. A Figura 39 traz o
padrão de difração obtido para a mostra WM-2 tratada termicamente em 350ºC, 950ºC e
1100ºC. Análises de DXRP revelaram a formação da estrutura análoga ao carbono polimérico
vítreo principalmente para a amostra tratada termicamente a 100ºC e 950ºC. Os difratogramas
das duas amostras possuem dois picos alargados em 23 e 46º em regiões de 2Ɵ semelhantes
aos dois picos alargados presentes na estrutura do carbono polimérico vítreo de indexação
(002) e (10l), respectivamente. Assim, pode-se inferir que a amostra WM-2 trata a 950ºC e a
1100ºC possui uma estrutura própria do carbono polimérico vítreo. A amostra WM-2 tratada
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até 350ºC apresentou uma padrão de difração com um pico bem alargado em 20º (2Ɵ) cuja
explicação deriva do arranjo das cadeias poliméricas lineares adjacentes [111].
Os difratogramas das amostras tratadas até 950ºC e 1100ºC não apresentaram picos
em baixos ângulos possivelmente devido à eliminação dos poros pela contração do material
enquanto que a amostra tratada a 350ºC apresentou padrão de difração semelhante ao da
Figura 39 com espaçamento “d” próximo de 56 angstrons.
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Figura 39. Difratogramas da amostra WM-2 tratada em 350ºC a), 950ºC b) e 1100ºC c).

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de força
atômica (MFA) foram realizadas na amostra WM-2 em formato de tiras a fim de investigar a
distribuição de tamanhos e arranjo dos poros.
As análises de MEV da amostra WM-2 tratada a 350ºC revelaram a formação de
bolhas na superfície do material. As micrografias (Figura 40) mostram uma distribuição
regular de esferas na superfície do material. Analisando com um determinado ângulo de
inclinação em relação à superfície, observam-se esferas saindo do material o que pode estar
relacionado com a remoção paulatina do template em 350ºC.
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Figura 40. Micrografias da amostra WM-2 tratada termicamente a 350ºC.
As micrografias da amostra WM-2, tratada termicamente a 650ºC por 1 hora revelam
que há a formação de poros da ordem de 10 micrômetros. Esses poros estão justapostos
superficialmente o que sugere uma ligeira organização de macroporos. A figura 41 demonstra
a micrografia da amostra WM-2 tratada termicamente a 650ºC.
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Figura 41. Micrografias do carbono poroso WM-2 tratado termicamente a 650ºC.

A amostra WM-2 tratada termicamente a 950ºC (Figura 42) apresenta poros da
ordem 6-8 micrômetros, menores que os poros da mesma amostra tratada a 650ºC. Nota-se
que não houve praticamente organização de macroporos sugerindo que a temperatura e taxa
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de aquecimento não foram ideais para a manutenção da regularidade de poros apresentado nas
micrografias do material tratado a 650ºC.

Figura 42. Micrografias do “carbono poroso” tratado a 950ºC.

72

___Resultados e Discussão_____________________________________________________
As análises de microscopia de força atômica (MFA) da amostra WM-2 tratada até
650ºC (Figura 43) demonstraram ainda a presença de poros da ordem de 70 a 100 nanômetros,
no entanto nenhum ordenamento poros foi verificado por essa técnica. As imagens de MFA
da amostra tratada a 950ºC (Figura 44) demonstrou que o tratamento térmico foi responsável
pela maior rugosidade da superfície do material caracterizada por saliências de
aproximadamente 30 nanômetros de altura e profundidade.

Figura 43. Imagem de microscopia de força atômica (MFA) da amostra tratada termicamente
a 650ºC.

Figura 44. Imagem de MFA da amostra tratada termicamente a 950ºC.
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V
Conclusão
O presente trabalho sinalizou a versatilidade do emprego da resina fenólica na
obtenção de materiais, tais como: carbono polimérico vítreo e materiais de carbono porosos.
O controle da composição da resina, bem como o estabelecimento cuidadoso da
rampa de aquecimento foram fatores cruciais para manutenção da reprodutibilidade de
obtenção de materiais análogos ao carbono vítreo com reduzida presença de poros,
uniformidade morfológica e estrutural e com condutividade térmica. Análises de DRXP e
Raman revelaram que os materiais obtidos apresentam estrutura do carbono vítreo semelhante
ao apresentado na literatura; as imagens de microscopia mostraram a reduzida presença de
poros e a uniformidade superficial do material. A análise termogravimétrica foi decisiva para
constatação da faixa de temperatura de maior perda de massa, de 300ºC a 600ºC, sendo,
portanto, decisivo o emprego de uma reduzida taxa de aquecimento nessa janela de
temperatura. A partir dos espectros de infravermelho, foi possível verificar da variação das
intensidades das principais bandas, constatando o aumento na razão carbono/hidrogênio que
evidencia o progresso da formação da estrutura grafítica turbostrática dos materiais de
carbono com o aumento da temperatura. A técnica de voltametria cíclica possibilitou
averiguar a condutividade elétrica dos materiais sintetizados e também verificar a resposta
eletroquímica frente a um par redox.
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___Conclusão________________________________________________________________
Em relação aos materiais de carbono porosos, esses apresentaram poros
micrométricos organizados evidenciados pelas análises de MEV ao passo que com as análises
de MFA, verificou-se a influência da temperatura de tratamento na maior desorganização dos
poros e rugosidade apresentada pelos materiais. A técnica de DRXP em ângulos baixos foi
importante para sugerir um ordenamento de poros em escala nanométrica.
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