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SÍNTESE DE XEROGÉIS DE CARBONO DOPADOS COM NITROGÊNIO COM 

CONTROLE DA MORFOLOGIA E PROPRIEDADES TEXTURAIS 
 

Os xerogéis de carbono (CXs) são materiais que apresentam uma estrutura bem organizada 

de nanoporos, e por isso são classificados como nanoestruturados. Estes podem ser 

preparados pela policondensação de benzenos hidroxilados com aldeído através do processo 

sol-gel. A superfície química dos CXs pode ser modificada pela introdução de um 

heteroátomo, por exemplo, o nitrogênio. Neste trabalho, a melamina foi utilizada como 

precursor nitrogenado. Os CXs modificados com nitrogênio foram obtidos através da 

condensação de resorcinol/ formaldeído/melamina em água, utilizando o carbonato de sódio 

como catalisador. Para avaliar o efeito da variação da diluição dos reagentes nas 

propriedades morfológicas e texturais dos CXs, o volume de água foi variado de 50 ate 1000 

mL. Foram sintetizadas duas séries de amostras, denominadas V e F, que foram preparadas 

utilizando 0,165 e 0,247 mols de formaldeído respectivamente. O gel orgânico foi obtido 

após 7 dias em banho maria a 80 ºC. Depois de seco o gel foi pirolisado a 800 ºC em um 

forno tubular, sob atmosfera de N2. A análise elementar mostrou que todos os CXs 

apresentaram ao redor de 7 % de nitrogênio em sua composição. A caracterização textural 

mostrou a predominância de mesoporos para todas as amostras. Foi observado que o 

volume total de poros aumentou para os CXs obtidos em maior diluição, enquanto sua 

microporosidade diminuiu, por exemplo de 368 m2g-1 para 182 m2g-1 na serie V. Além disso, 

o diâmetro das esferas diminuiu para as amostras obtidas em maior diluição (de 250 nm 

para 40 nm na serie V). Os CXs obtidos com maior proporção de formaldeído apresentaram 

esferas menores e mais homogêneas. A caracterização ácido-base mostrou um aumento de 

40 a 50 % na quantidade de grupos superficiais totais para as amostras com maior volume 

de água (de 1,505 mmolg-1 para 2,513 mmolg-1 na serie V). No geral, ocorreu predominância 

de grupos básicos para todas as amostras. Os CXs com menor diâmetro e maior densidade 

de grupos superficiais apresentaram capacitância específica maior e melhor taxa de 

transferência de elétrons (XM50V com ΔEp igual a 350 mV e XM1000V, ΔEp igual a 98 mV). 

Neste trabalho foi apresentado metodologia para obtenção de CXs formados pela 

interconexão de partículas esféricas muito bem definidas, com alta mesoporosidade e boas 

características para aplicações eletroquímicas.  
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