
ESTUDO DO COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DE MATERIAIS DE 

CARBONO COMO FUNÇÃO DA ESTRUTURA E QUÍMICA SUPERFICIAL 

Neste estudo foi investigada a influência da introdução de grupos oxigenados na 

superfície de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) em suas 

propriedades eletroquímicas. Além disso, a avaliação do desempenho 

eletroquímico de carvões ativados (CAs), incluindo a utilização destes materiais 

como suporte para biossensores, com diferentes características físico-químicas 

também foi objeto desse estudo. As amostras de MWCNT usadas foram 

preparadas a partir de uma original (NC) (diâmetro médio de 9,5 nm, comprimento 

médio de 1,5 ?m e pureza >95%) que foi usada para obter outras duas amostras: 

i) NC-H, preparado pela oxidação com uma solução de HNO3 (7,0 mol L-1) a 130 

°C por 3 h e ii) NC-O, preparado através da oxidação em fase gasosa com 5% 

O2/N2 a 500 °C por 3 h (burn-off de 11%). Todas as amostras foram 

caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR), difração de Raios-X (DRX), espectroscopia Raman, titulação 

potenciométrica e isotermas de adsorção de N2. A caracterização textural mostrou 

que a área da superfície do NC não muda significativamente depois do tratamento 

com ácido nítrico, mas foi verificado um aumento de 20% depois da oxidação 

gasosa. Esta observação era esperada para este tipo de tratamento, o qual 

promove à abertura dos nanotubos. As análises de FTIR e titulação 

potenciométrica mostraram que o tratamento com ácido (NC-H) gera uma maior 

quantidade de grupos funcionais oxigenados, comparado aos resultados 

observados para NC-O. Por outro lado, o grau de desordem estrutural (mostrado 

pela relação de intensidade I(D)/I(G)) obtido com os espectros Raman não 

apresentou diferenças significativas entre as amostras oxidadas, NC-O e NC-H. 

Voltametria cíclica foi usada para estudar o comportamento eletroquímico das 

amostras em quatro diferentes sistemas redox, K3[Fe(CN)6], K3[IrCl6], 

Ru(NH3)6Cl3 e FeNH4SO4.5H2O, que atuam como sondas. A constante de 

transferência heterogênea de elétrons aparente, k0ap, para os quatro sistemas 

redox, foi determinada através do método descrito por Nicholson (Nicholson, R.S. 

Anal. Chem. 1965, 37,1351), utilizando a diferença entre os potenciais de pico 

anódico/catódico ( Ep). Os valores de k0ap para os pares redox K3[IrCl6] e 



Ru(NH3)6Cl3 obtidos com os eletrodos de MWCNT não foram afetados 

significativamente pelas modificações da superfície. A principal diferença 

observada entre as amostras NC e NC-O se deveu ao aumento dos defeitos 

estruturais. A cinética de eletrodo para estes sistemas é relativamente insensível a 

fatores como química de superfície e microestrutura, mas muito sensível à 

densidade de estados eletrônicos próximo ao potencial formal (reação no exterior 

da esfera). No caso das espécies K3[Fe(CN)6] e FeNH4SO4.5H2O, a cinética de 

eletrodo tende a ser bastante sensível à química da superfície, como também da 

densidade de estados eletrônicos próximo ao potencial formal (reação no interior 

da esfera). Para estes sistemas, os resultados de k0ap obtidos para amostras de 

nanotubos ficaram de acordo com as considerações anteriores. Entretanto, um 

aumento considerável de k0ap foi verificado entre as amostras NC-O e NC-H, o 

qual foi atribuído a maior funcionalização da superfície. O CAs usados neste estudo 

foram: CA1 (Norit CN) e CA2 (Darco G-60) da Fluka, CP e CO obtidos da 

carbonização da palha de milho. A DRX e a espectroscopia Raman mostraram que 

as amostras CA1, CP e CO são amorfas, enquanto CA2 apresenta alguma estrutura 

grafítica. A concentração total de grupos ácidos superficiais obtidos para estas 

amostras foram: 0,75 mmol g-1(CA1), 0,47 mmol g-1(CA2), 0,21 mmol g-1 (CP) e 

4,77 mmol g- 1(CO). Em comparação com as outras amostras de carbono, o CA2 

apresentou uma maior capacitância, como também melhor cinética de 

transferência de elétrons para os sistemas redox estudados. Um biossensor de 

pasta de carbono baseado CA/grafite modificado com extrato de Cucurbita pepo, 

como fonte de peroxidase, foi desenvolvido. Como observado no estudo do 

comportamento eletroquímico dos CAs, o biossensor preparado com a amostra 

CA2 mostrou um melhor desempenho, tendo um limite de detecção de 2,1.10-6 

mol.L-1 para o composto hidroquinona. 


