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RESUMO 

 

Neste trabalho, carbonos funcionalizados com grupos nitrogenados e com diferentes 

características físico-químicas, foram preparados a partir da pirólise controlada de uma 

fonte alternativa, o colágeno hidrolisado extraído de couro wet blue residual. Todos os 

materiais foram caracterizados com diferentes técnicas, obtendo-se uma ampla informação 

a respeito de sua estrutura, química superficial, composição e também morfologia e 

textura. As propriedades eletrocatalíticas de todos os materiais foram avaliadas para as 

reações de desprendimento (RDO) e de redução de oxigênio (RRO) em meio alcalino. 

Num primeiro momento, o colágeno hidrolisado, como recebido, foi usado para a 

preparação de carbonos nas temperaturas de 300, 400 e 600 ºC. As caracterizações destes 

materiais mostraram que todos apresentam estruturas amorfas e grafíticas,  

contendo ~12 % de nitrogênio e diferentes grupos funcionais superficiais. A partir das 

análises de TG-MS verificou-se que as diferentes temperaturas de pirólise promovem a 

formação de grupos funcionais, incluindo os nitrogenados, com diferentes estabilidades 

térmicas. Porém, estes materiais apresentaram pequenas áreas superficiais específicas  

(< 20 m
2
 g

-1
) e uma morfologia com baixa porosidade. Uma vez que estas propriedades são 

de extrema importância para aplicações eletrocatalíticas, carbonos géis foram obtidos sob 

as mesmas condições de pirólise, com o objetivo de aumentar a área superficial e a 

porosidade dos materiais. Os carbonos géis (xerogéis e criogéis) apresentaram muitas 

semelhanças com os materiais de carbono preparados anteriormente, divergindo-se 

basicamente em relação às propriedades texturais e superficiais. Eles apresentaram uma 

área superficial maior e uma morfologia bastante porosa, principalmente para os materiais 

criogéis. Os resultados obtidos mostraram que todos os carbonos preparados foram capazes 

de promover a eletrocatálise, tanto para a RDO como para a RRO. Porém, os carbonos géis 

foram claramente mais eficientes. Os eletrodos preparados com estes materiais 

apresentaram valores de área eletroquímica ativa superiores, o que ajuda a justificar o 

melhor desempenho. Além disso, tanto para a RDO quanto para a RRO os carbonos géis 

preparados a 600 °C se destacaram. Na RDO os menores sobrepotenciais foram obtidos 

pelo XE600 (0,137 V) e CRI600 (0,235 V). Na RRO o potencial de redução não variou 

muito e ficou em torno de 0,8 V, porém novamente CRI600 e XE600 produziram as 

maiores densidades de corrente. Ambos os resultados estão relacionados a grupos 

nitrogenados específicos, termicamente mais estáveis (nitrogênio grafítico, piridínicos e 



 

pirrólicos), os quais são os principais responsáveis pela melhora das propriedades 

eletrocatalíticas envolvendo as reações com o oxigênio. Acredita-se que os géis de carbono 

também foram mais eficientes devido a maior facilidade de acesso aos grupos responsáveis 

pela eletrocatálise propiciada pela estrutura mais porosa. Por meio dos resultados 

apresentados foi demostrado o grande potencial para uma futura utilização do colágeno 

hidrolisado, um subproduto da indústria do couro, como fonte barata e abundante para a 

produção de materiais de carbono nitrogenados com alta atividade eletrocatalítica para as 

reações de RDO e RRO. 

 

Palavras-chaves: Colágeno hidrolisado, carbonos nitrogenados, eletrocatálise, reação de 

desprendimento de oxigênio, reação de redução de oxigênio. 
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ABSTRACT 

 

Nitrogen-doped carbon materials with different physicochemical properties 

were prepared from the controlled pyrolysis of an alternative source, the hydrolyzed 

collagen extracted from residual wet blue leather. All materials were characterized by 

different techniques to obtain ample information regarding their structure, surface 

chemistry, composition and also morphology and texture. The electrocatalytic properties of 

the materials were evaluated for the oxygen evolution reaction (OER) and oxygen 

reduction reaction (ORR) in alkaline medium. First, the hydrolyzed collagen, as received, 

was used for the preparation of the carbon materials at temperatures of  

300, 400 and 600 °C. The characterization of these materials showed that all presented 

amorphous and graphitic structures, containing ~ 12% nitrogen and different surface 

functional groups. From the TG-MS analysis, it was verified that the different temperatures 

of pyrolysis promote the formation of functional nitrogen groups with different thermal 

stabilities. However, these materials presented small specific surface areas (< 20 m
2 

g
-1

) 

and a morphology with low porosity. Since these properties are of extreme importance for 

electrocatalytic applications, carbon gels were obtained under the same pyrolysis 

conditions, aiming to increase the surface area and porosity of the materials. The carbon 

gels (xerogels and cryogels) showed many similarities to the carbon materials prepared 

above. The main differences observed were in textural properties. In general, the carbon 

gels had a larger surface area and a highly porous morphology was observed, especially for 

the cryogenic materials. The results obtained with the electrocatalysis showed that all 

carbons prepared were able to promote the electrocatalysis, both for the OER and ORR. 

However, the carbon gels were clearly more efficient. The electrodes prepared with these 

materials presented higher active electrochemical area, which helps to justify the better 

performance. In addition, the carbon gels prepared at 600 °C showed better performance 

for both OER and ORR. For the oxygen evolution reaction, the lowest overpotentials were 

observed for the XE600 (0.137 V) and CRI600 (0.235 V) samples. For the ORR, the 

reduction potential did not change much was around 0.8 V, but again CRI600 and XE600 

produced the highest current densities. These results are related to specific nitrogenous 

groups (graphitic, pyridinic and pyrrolic nitrogen), the main responsible for improving the 

electrocatalytic properties involving reactions with oxygen. It is believed that the carbon 

gels were also more efficient due to the greater accessibility to the catalytic sites provided 



 

by the more porous structure. The results showed the great potential for the future use of 

hydrolyzed collagen, a byproduct of the leather industry, as a cheap and abundant source 

for the production of nitrogenous carbon materials with high electrocatalytic activity for 

OER and ORR reactions. 

 

Keywords: Hydrolyzed collagen, nitrogen-doped carbon, electrocatalysis, oxygen 

evolution reaction, oxygen reduction reaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1- Projeção da demanda energética e suprimento de combustíveis fósseis. ............ 37 

Figura 2- Esquema de uma bateria de metal-ar. As linhas azuis mostram os processos de 

descarga na bateria enquanto ela está emitindo a energia armazenada. As linhas vermelhas 

mostram o processo de carregamento da bateria enquanto ela armazena energia............... 39 

Figura 3- Atividade intrínseca para RDO apresentada pelos catalizadores de Ru, Ir e Pt. A 

bulk (linha cheia) e nanopartículas (linha tracejado) em meio ácido. ................................. 40 

Figura 4- Esquema básico do funcionamento da célula a combustível. .............................. 42 

Figura 5- Esquema global da RRO. ..................................................................................... 44 

Figura 6- Classificação dos tipos de poros encontrados em carbonos porosos. .................. 47 

Figura 7: Esquema de uma estrutura para carvões ativados ................................................ 48 

Figura 8 Metodologia utilizada na preparação de materiais de carbono com estrutura de 

poros bem definida e homogênea. ....................................................................................... 49 

Figura 9- Esquema do processo de obtenção do gel R/F para preparação de carbonos 

porosos. ................................................................................................................................ 50 

Figura 10- Cadeia α do colágeno em forma de fita (a). Cadeia α de colágeno modelo 

preenchido (b). Tripla hélice formada pelas três cadeias α do colágeno (c) Visão superior 

do túnel formado pela tripla hélice (d). ............................................................................... 54 

Figura 11- Estruturas dos principais aminoácidos do colágeno tipo I. ................................ 54 

Figura 12- Esquema representando as etapas de preparação dos hidrogéis de colágeno (a) e 

secagem para a obtenção do xerogel e criogel (b). .............................................................. 59 

Figura 13- Esquema representativo do processo de pirólise utilizado para a obtenção dos 

carbonos. .............................................................................................................................. 60 

Figura 14- Procedimento de preparação das pastas de grafite com os carvões e esquema 

ilustrando o eletrodo confeccionado com as pastas. ............................................................ 66 

Figura 15- Colágeno hidrolisado cedido pela empresa Vancouros Company .................... 69 

Figura 16- Imagens do colágeno hidrolisado bruto obtidas com MEV. .............................. 70 

Figura 17- Mapeamento EDS dos elementos C, N e Cr. ..................................................... 71 



 

Figura 18- Espectro IVTF obtidos para o colágeno hidrolisado bruto. ............................... 72 

Figura 19- Curva de titulação do colágeno hidrolisado bruto ............................................. 73 

Figura 20- Difratogramas de raios-X da amostra de colágeno hidrolisado bruto e dos 

materiais de carbono obtidos pela pirólise em diferentes temperaturas. ............................. 76 

Figura 21- Movimento dos átomos de carbono sp². (a) banda G e (b) banda D. ................ 77 

Figura 22- Espectros Raman obtidos para as amostras de carbonos CA300, CA400 e 

CA600 (a) e representação esquemática da distribuição dos grupos funcionais nitrogenados 

(b). ....................................................................................................................................... 78 

Figura 23- Deconvolução dos picos obtidos para a razão massa carga (m/z = 30) para o NO 

obtida da análise termogravimétrica das amostras de carbono pirolisadas a partir do 

colágeno hidrolisado bruto. ................................................................................................. 79 

Figura 24- Espectros IVTF para os carvões CA300, CA400 e CA600 (a). Ampliação da 

região entre 1900 e 850 cm
-1 

(b). ......................................................................................... 81 

Figura 25- Curvas obtidas com a titulação potenciométrica das amostras CA300, CA400 e 

CA600. ................................................................................................................................ 82 

Figura 26- Imagens de MEV dos carvões CA300 (a, b), CA400 (c, d) e CA600 (e, f). ..... 83 

Figura 27- Representação esquemática dos carbonos porosos obtidos a partir do colágeno 

hidrolisado e suas possíveis estruturas de acordo com o tratamento térmico. .................... 84 

Figura 28- Imagens de 1 g das diferentes amostras de colágeno. (a) colágeno hidrolisado 

cedido pela empresa Vancouros Company, (b) xerogel de colágeno e (c) criogel de 

colágeno. ............................................................................................................................. 85 

Figura 29- Imagens de MEV para a amostra de xerogel de colágeno (hidrogel seco em 

estufa a 70°C pressão ambiente). ........................................................................................ 86 

Figura 30- Imagens de MEV para a amostra de criogel de colágeno (hidrogel seco por 

liofilisação). ......................................................................................................................... 87 

Figura 31- Esquema simplificado do processo de secagem dos hidrogéis por liofilização e a 

pressão ambiente. ................................................................................................................ 88 

Figura 32- Difratogramas de raios-X  obtidos para os carbonos: (a) CRI300, CRI400, 

CRI600 e (b) XE300, XE400, XE600 e seus respectivos precursores. ............................... 89 



 

Figura 33- Espectros RAMAN para os carvões (a) xerogéis e (b) criogéis. ....................... 90 

Figura 34- Espectros de IVTF para os carvões xerogéis (a)  e para carvões criogéis (b). 

Ampliação da região entre 1900 e 850 cm
-1

 para carvões xerogéis (c),  e para carvões 

criogéis (d). .......................................................................................................................... 92 

Figura 35 - Gráfico de quantidade de azul de metileno adsorvida por grama de carvão. ... 94 

Figura 36- Representação esquemática geral das principais diferenças observadas para os 

materiais de carbono preparados a partir dos diferentes precursores. ................................. 96 

Figura 37 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI300 E = 

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 100 

Figura 38 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com o carvão 

XE600 em KCl  0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de potássio 1,0 mmol L
1

. ................. 102 

Figura 39 - Corrente de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura para o 

eletrodo preparado com o carvão XE600 em KCl 0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de 

potássio 1 mmol L
1

. ......................................................................................................... 103 

Figura 40- Área eletroquímica obtida para os eletrodos preparados com os materiais de 

carbono. ............................................................................................................................. 104 

Figura 41 - Curva de polarização para a RDO referente aos eletrodos preparados com os 

carvões em KOH (pH 13) a uma velocidade de varredura de 5 mV s
1

.Eletrodos preparados 

com carvões CA (a), carvões XE (b) e carvões CRI (c). ................................................... 106 

Figura 42 - Correlação entre a área eletroquimicamente ativa e a densidade de corrente 

aparente apresentada pelos eletrocatalisadores para o sobrepotencial de 0,7 V. ............... 108 

Figura 43 - Atividade eletrocatalítica intrínseca em relação à temperatura de pirólise 

apresentada pelos eletrocatalisadores para o sobrepotencial de 0,7 V. ............................. 109 

Figura 44- Representação esquemática para RDO e RRO ocorrendo em diferentes locais 

ativos nos domínios do tipo n e p do eletrocatalisador. ..................................................... 110 

Figura 45 - Curva de polarização obtida para a RRO para os eletrodos preparados com os 

carvões em KOH (pH 13) a uma velocidade de varredura de 5 mV s
1

. Eletrodos 

preparados com carvões CA (a), carvões XE (b) e carvões CRI (c) ................................. 112 



 

Figura 46 - Relação entre a área eletroquimicamente ativa e a densidade de corrente 

apresentada pelos eletrocatalisadores no potencial de 0,65 V. ......................................... 113 

Figura 47 - Atividade eletrocatalítica intrínseca apresentada pelos  eletrocatalisadores  no 

sobrepotencial de 0,65 V em relação a temperatura de pirólise. ....................................... 114 

Figura 48 - Em (a) TG curva em preto contínua, DTG curva pontilhada obtida para a 

amostra de colágeno hidrolisado bruto. Em (b) DTA para a amostra de colágeno detalhe 

em (b’): Região compreendida entre 50 e 450ºC. ............................................................. 133 

Figura 49 – Isotermas de adsorção de nitrogênio dos carvões. ......................................... 135 

Figura 50- Infravermelho para as amostras de criogel de colágeno e xerogel de colágeno.

 ........................................................................................................................................... 137 

Figura 51- Curvas de titulação potenciométrica para os hidrogéis de colágeno. .............. 138 

Figura 52 – Imagens de MEV para os materiais CRI300 (a), CRI400 (b) e CRI600 (c). . 139 

Figura 53 - Imagens de MEV para os materiais CRI300 (a), CRI400 (b) e CRI600 (c). . 141 

Figura 54 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA300 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 143 

Figura 55 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA400 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 143 

Figura 56 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA600 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 145 

Figura 57 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE300 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 146 



 

Figura 58 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE400 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 147 

Figura 59 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE600 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 148 

Figura 60 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI300 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 149 

Figura 61- Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI400 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 150 

Figura 62- Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI600 E =  

0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente 

pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b).

 ........................................................................................................................................... 151 

Figura 63 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com o grafite em 

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1 

(a).  Corrente de pico em 

função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). .................................................. 153 

Figura 64 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CA300 em  KCl 0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1 

(a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 154 

Figura 65 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CA400 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 155 



 

Figura 66 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CA600 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 156 

Figura 67 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

XE300 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 157 

Figura 68 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

XE400 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 158 

Figura 69 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

XE600 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 159 

Figura 70 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CRI300 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 160 

Figura 71 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CRI400 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 161 

Figura 72 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra 

CRI600 em  KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente 

de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura (b). ............................... 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Identificação das amostras de carbonos obtidas em diferentes temperaturas de 

pirólise e precursores. .......................................................................................................... 61 

Tabela 2- Composição química do colágeno hidrolisado bruto obtido com EDS............... 71 

Tabela 3- Composição elementar da fase orgânica do colágeno hidrolisado bruto. ........... 72 

Tabela 4- Propriedades ácido-base da amostra de colágeno bruta. ..................................... 74 

Tabela 5- Tabela composição elementar relativa de Cr, C, N e O obtida com EDS, para as 

amostras de carbono preparadas em diferentes temperaturas. ............................................. 75 

Tabela 6- Análise elementar dos carvões preparados com colágeno hidrolisado bruto. ..... 79 

Tabela 7- Propriedades ácido-base das amostras CA300, CA400 e CA600 obtidas a partir 

das curvas de titulação potenciométrica. ............................................................................. 82 

Tabela 8- Razão D/G para as amostras de carvão preparadas dos hidrogéis de colágeno. . 90 

Tabela 9- Análise elementar dos carvões preparadas dos hidrogéis de colágeno. .............. 91 

Tabela 10- Resultados da quantificação dos grupos ácidos e básicos presentes nos materiais 

de carbono preparados dos hidrogéis................................................................................... 93 

Tabela 11- Tabela contendo os valores de adsorção máxima de azul de metileno (b) e 

valores estimados de área superficial (SAM) para todos os carbonos preparados. ............... 95 

Tabela 12 - Parâmetros superficiais extensivos (CT, CI e CE) e intensivo () em função da 

composição dos eletrodos de pasta com os carvões. ......................................................... 101 

Tabela 13 - Resultados da atividade eletrocatalítica global para os eletrodos preparados 

com os carvões. Sobrepotencial em j = 0,5 mA cm
2

 e densidade de corrente em  (η) = 0,7 

V. ....................................................................................................................................... 107 

Tabela 14- Análise elementar do criogel de colágeno (COL CRI) e do xerogel de colágeno 

(COL XE). ......................................................................................................................... 137 

Tabela 15- Resultados da quantificação dos grupos ácidos e básicos presentes nos 

hidrogéis de colágeno. ....................................................................................................... 138 





 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CaC Célula a combustível 

DCNAT Departamento de Ciências Naturais 

DRX Difração por Raios X 

DTA Analise Térmica Diferencial 

DTG Termogravimétrica Derivada 

EDS Espectroscopia por energia dispersiva 

EPH Eletrodo Padrão de hidrogênio 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

IVTF Infravermelho com Transformada de Fourier 

MEV Microscópico eletrônico de Varredura 

pH Potencial Hidrogeniônico 

RDO Reação de Desprendimento de Oxigênio 

RRO Reação de Redução de Oxigênio 

RTA Reflectância Total Atenuada 

TG- MS Análise termogravimétrica aclopada ao espectrômetro de massas 

TGA Analise Termogravimétrica 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFSJ Universidade Federal de São João Del Rey 

UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iupac.org/




 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 33 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 37 

O CENÁRIO ENERGÉTICO MUNDIAL ............................................................................ 37 1.1 

ELETROCATÁLISE DO OXIGÊNIO ................................................................................. 38 1.2 

Reação de desprendimento de oxigênio ............................................................ 38 1.2.1 

Reação de redução de oxigênio ........................................................................ 42 1.2.2 

MATERIAIS DE CARBONO EM RDO E RRO ................................................................. 45 1.3 

Carbonos porosos ............................................................................................. 47 1.3.1 

COLÁGENO HIDROLISADO .......................................................................................... 53 1.4 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................57 

OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 57 2.1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 57 2.2 

3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ....................................................................... 59 

MATERIAIS E REAGENTES .......................................................................................... 59 3.1 

PREPARAÇÃO DOS HIDROGÉIS DE COLÁGENO. ............................................................ 59 3.2 

OBTENÇÃO DOS CARVÕES.......................................................................................... 60 3.3 

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ............................................................................ 61 3.4 

Análise Térmica (TGA/DTA)............................................................................. 61 3.4.1 

Análise Elementar ............................................................................................. 61 3.4.2 

Caracterização Superficial ............................................................................... 62 3.4.3 

3.4.3.1 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(IVTF)...................................................................................................................62 

3.4.3.2 Titulação Potenciométrica ......................................................................... 62 

3.4.3.3 Análise termogravimétrica acoplada ao espectrômetro de massa ............. 63 

Caracterização estrutural ................................................................................. 64 3.4.4 

3.4.4.1 Difração de raios X.................................................................................... 64 

3.4.4.2 Espectroscopia de espalhamento Raman ................................................... 64 

Caracterização textural e morfológica ............................................................. 64 3.4.5 



 

3.4.5.1 Isotermas de adsorção de nitrogênio ......................................................... 64 

3.4.5.2 Adsorção de azul de metileno ................................................................... 64 

3.4.5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ............................................ 65 

3.4.5.4 Espectroscopia de Energia dispersiva de raios-X ..................................... 65 

Caracterização eletroquímica .......................................................................... 65 3.4.6 

3.4.6.1 Preparação do eletrodo de pasta de grafite com os carvões ...................... 65 

3.4.6.2 Caracterização  eletroquímica dos eletrodos ............................................. 66 

3.4.6.3 Catálise para a reação de desprendimento de oxigênio (RDO)................. 67 

3.4.6.4 Catálise para reação de redução de oxigênio (RRO) ................................ 67 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS .................................................................. 69 

CARACTERIZAÇÃO DO COLÁGENO HIDROLISADO BRUTO ........................................... 69 4.1 

CARACTERIZAÇÃO DOS CARBONOS OBTIDOS POR MEIO DA PIRÓLISE DA AMOSTRA DE 4.2 

COLÁGENO HIDROLISADO BRUTO. .................................................................................... 74 

CARACTERIZAÇÃO DOS XEROGÉIS E CRIOGÉIS DE COLÁGENO E SEUS RESPECTIVOS 4.3 

CARBONOS.......................................................................................................................85 

Caracterização dos precursores (xerogel e criogel de colageno) .................... 85 4.3.1 

Caracterização dos carbonos obtidos por meio da pirólise das amostras de 4.3.2 

hidrogel de colágeno.................................................................................................88 

5 APLICAÇÃO ELETROQUÍMICA ............................................................................. 97 

CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS ........................................................................... 97 5.1 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ELETROCATALÍTICO DOS ELETRODOS ....................... 105 5.2 

Eletrocatálise para a reação de desprendimento de oxigênio (RDO) ............ 105 5.2.1 

Eletrocatálise para a reação de redução de oxigênio (RRO) ........................ 111 5.2.2 

6 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 117 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 119 

APÊNDICE A – ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DO COLÁGENO. ........... 133 

APÊNDICE B – ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DE NITROGÊNIO ...................... 135 

APÊNDICE C – CARACTERIZAÇÃO DOS HIDROGÉIS DE COLÁGENO. ...... 137 



 

APÊNDICE D – IMAGENS DE MEV PARA CARVÕES PREPARADOS DO 

CRIOGEL DE COLÁGENO. ........................................................................................ 139 

APÊNDICE E - IMAGENS DE MEV PARA OS CARVÕES PREPARADOS DO 

XEROGEL DE COLÁGENO. ....................................................................................... 141 

APÊNDICE F – ESTUDOS DE CAPACITÂNCIA PARA OS ELETRODOS 

PREPARADOS COM OS CARBONOS. ...................................................................... 143 

APÊNDICE G- ESTUDOS DE OBTENÇÃO DE ÁREA ELETROQUÍMICA PARA 

OS ELETRODOS PREPARADOS COM OS CARBONOS. ...................................... 153 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO PERIODO ................................................................ 163 

 

 

 

 





33 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por energia, aliada a fatores como o possível esgotamento de 

fontes energéticas não renováveis e os problemas causados pela queima dos combustíveis 

fósseis desencadeou, principalmente nas últimas décadas, uma busca intensa por 

alternativas energéticas renováveis, de baixo custo e menos agressivas ao meio ambiente. 

Neste contexto, as tecnologias de conversão e armazenamento de energia eletroquímica são 

promissoras na abordagem dos desafios globais relacionados à energia e meio ambiente 

(GONZALEZ, 2000). 

Um dos pilares para conversão de energia sustentável está na reação eletroquímica do 

oxigênio. As reações de redução de oxigênio (RRO) e reações de desprendimento de 

oxigênio (RDO) são dois processos eletroquímicos fundamentais que ocorrem em uma 

ampla gama de dispositivos de armazenamento e conversão de energia eletroquímica. 

Podem ser citadas as baterias recarregáveis de metal-ar, as células a combustíveis e a 

célula de eletrólise da água (KATSOUNAROS et al., 2014; WANG, Y. et al., 2017; 

YANG et al., 2016a). No entanto, devido à cinética de reação lenta, uma quantidade 

significativa de metais nobres (Ru, Pt, Ir e Pd) e metais de transição (Ni, Co, Mn, e Fe) têm 

sido tradicionalmente utilizados como eletrocatalisadores para essas reações. Infelizmente, 

seja pela escassez, alto custo ou durabilidade inferior, estes eletrocatalisadores à base de 

metais tem dificultado a disseminação e aplicação em larga escala de algumas dessas 

tecnologias (TAHIR et al., 2017). Assim, o desenvolvimento de catalisadores isentos de 

metais preciosos, constituídos de elementos químicos abundantes, altamente ativos e 

estáveis torna-se um tópico muito importante no campo da eletrocatálise (GONG et al., 

2009; JAOUEN et al., 2011; LEFÈVRE et al., 2009; TAHIR et al., 2017).  

Como alternativa, o uso de materiais de carbono em catálise tem crescido em 

importância. Eles estão entre os materiais mais utilizados como catalisadores livres de 

metais ou como suporte para a imobilização de espécies ativas (MATOS; BERNARDO; 

FONSECA, 2017; TAHIR et al., 2017). Todo este sucesso é devido principalmente as suas 

características, essenciais no desenvolvimento de catalisadores heterogêneos: i) alta área 

superficial específica; ii) estabilidade química e térmica; iii) estruturas de poros controlada, 

que possibilita uma adequação dos processos de difusão com  menores taxas de 

desativação do catalisador e iv) química de superfície com possibilidade de diferentes 

modificações (KUNDU et al., 2010). Dessa forma, existe a possibilidade de inúmeras 
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modificações para os vários tipos de materiais de carbono incluindo grafeno, grafite, 

carbonos porosos, nanotubos de carbono e nanofibras, as quais têm melhorado ainda mais 

as suas propriedades físico-químicas. 

 Em particular, a utilização do nitrogênio como dopante tem apresentado bons 

resultados devido à melhora na condutividade elétrica e na estabilidade química e térmica 

dos materiais de carbono (INAGAKI et al., 2018). Estes materiais modificados 

despertaram na última década o interesse de vários pesquisadores das áreas relacionadas à 

construção de dispositivos de armazenamento e conversão de energia, devido à observação 

de resultados promissores (GONG et al., 2009; INAGAKI et al., 2018; QU et al., 2010; 

ZHAO, Y. et al., 2013). Qu e colaboradores (2010), mostraram que o grafeno dopado com 

nitrogênio pode exibir um desempenho superior ao da Pt quando utilizado como eletrodo 

para reações de redução de oxigênio.  Por outro lado, Zhao e colaboradores (2013), 

mostraram que materiais de carbono dopados com nitrogênio também apresentam grande 

atividade para a reação de desprendimento de oxigênio.  De fato, alguns estudos tem 

mostrado inclusive a utilização destes materiais dopados com nitrogênio, como 

catalisadores bifuncionais, ou seja, utilizado como catalisador tanto para RDO quanto para 

RRO (YANG et al., 2016a). No entanto, apesar de muitos resultados animadores, não há 

relatos ainda sobre implementação destes materiais em larga escala. A indisponibilidade de 

compostos precursores baratos e abundantes tem sido apontada como um grande obstáculo 

(ASEFA; HUANG, 2017).  

A síntese destes materiais pode ser realizada utilizando um precursor contendo 

nitrogênio como a melanina, N-heterocíclicos, bezilamina e líquidos iônicos ou aplicar um 

pós-tratamento aos materiais de carbono utilizando compostos contendo nitrogênio, por 

exemplo, NH3 em altas temperaturas (MA et al., 2016). Do ponto de vista da química verde 

e da sustentabilidade, alguns autores tem buscado a utilização de precursores alternativos 

que sejam baratos, abundantes e renováveis, por exemplo, a utilização de glicose, celulose, 

lignina e quitosana (MA et al., 2016; WU et al., 2015; ZHAO, J. et al., 2017).   Neste 

contexto, alguns trabalhos com quitosana como fonte para preparação de materiais de 

carbono dopados com nitrogênio vêm apontando o caminho, a utilização de biopolímeros 

(WU et al., 2015; ZHAO, J. et al., 2017). Em alternativa ao uso da quitosana, o colágeno 

hidrolisado, um subproduto gerado do tratamento dos resíduos produzidos pela indústria do 

couro (tiras e aparas de couro wet blue) é um potencial composto precursor para este fim. 
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Este subproduto é gerado em grandes quantidades, uma vez que a cada tonelada de 

couro processada gera-se 200 kg de resíduo (tiras, aparas ou serragem de couro wet blue) e 

possui em sua composição ~14% de nitrogênio. Além disso, sua destinação final deve ser 

controlada devido aos metais residuais que podem contaminar o solo e a água (ERDEM; 

ÖZVERDI, 2008; KOLOMAZNIK et al., 2008). Logo, a utilização deste subproduto tem 

chamado à atenção de diversos pesquisadores, os quais tem testado este material para 

diferentes aplicações, buscando para agregar valor e estabelecer uma destinação final para 

este subproduto (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et al., 2008; DE OLIVEIRA, L. C.A. et al., 

2007; NOGUEIRA et al., 2011; SILVA, R. C. et al., 2012). 

Neste contexto, o presente trabalho pretende investigar as propriedades físico-

químicas de materiais de carbono obtidos a partir de colágeno hidrolisado e as 

potencialidades destes materiais como eletrocatalisadores bifuncionais para RDO e RRO. 

Além do efeito da temperatura de pirólise, o trabalho mostra como o método de preparação 

dos carbonos (por exemplo, pirólise direta do biopolímero e pirólise de hidrogéis, xerogel e 

criogel) impacta sobre a atividade eletrocatalítica. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 O cenário energético mundial 1.1

Grande parte da energia consumida no mundo está ligada ao petróleo, carvão ou gás 

natural. No entanto, os combustíveis fósseis causam problemas ambientais graves e 

contribuem significativamente com o aquecimento global. Outro problema está 

diretamente ligado ao fato que estes combustíveis são provenientes de fontes finitas e sua 

utilização de forma indiscriminada pode levar a seu esgotamento (ASEFA; HUANG, 2017; 

SHAFIEE; TOPAL, 2009).  

Como agravante, o crescimento progressivo da demanda energética de países 

industrializados e de grande densidade demográfica, tais como a China, Índia e até mesmo 

o Brasil, tem elevado cada vez mais o consumo destes combustíveis. Dessa forma, há 

algum tempo, ocorre uma mobilização mundial para discussão dos problemas ambientais 

decorrentes do aumento populacional e da dependência energética dos combustíveis fósseis 

(BARBIR, 2005; SHAFIEE; TOPAL, 2009). A Figura 1 mostra a lacuna existente entre a 

demanda energética mundial e a disponibilidade de combustíveis fósseis ao longo do 

tempo. 

 

Figura 1- Projeção da demanda energética e suprimento de combustíveis fósseis. 

 

Fonte: (BARBIR, 2005) 

Neste contexto, o interesse é cada vez maior em investigar e desenvolver alternativas de 

geração de energia elétrica limpa e renovável.  
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 As tecnologias de conversão e armazenamento de energia eletroquímica tem 

demonstrado grande potencial, como é o caso das células combustíveis, células de 

eletrólise da água, baterias metal-ar e supercapacitores  (WANG, Y. et al., 2016, 2017). 

Estas tecnologias são promissoras para substituir os sistemas convencionais de obtenção e 

conversão de energia. Em especial, para substituir as poluentes usinas termoelétricas a 

carvão ou diesel e os motores de combustão interna dos automóveis (COOK, 2002; 

SCHOOTS; KRAMER; VAN DER ZWAAN, 2010; WILBERFORCE et al., 2017). 

 Eletrocatálise do oxigênio 1.2

A eletrocatálise do oxigênio é um dos temas mais estudados na área de 

eletroquímica atualmente, devido à sua importância para o desenvolvimento de 

dispositivos de conversão e armazenamento de energia. Estas reações com o oxigênio 

(redução e desprendimento) se tornaram um dos pilares para a conversão de energia 

sustentável (TAHIR et al., 2017).  

Estas reações ocorrem com diferentes sobrepotenciais nos sistemas eletroquímicos, 

dependendo do material utilizado como eletrodo. Logo, no processo eletrocatalítico o 

eletrodo tem papel fundamental, participando efetivamente da reação por meio de sítios 

para a adsorção e transferência eletrônica. A eficiência do eletrodo é dependente de varias 

propriedades como, a natureza química, morfologia, estrutura cristalina e eletrônica e 

também de fatores externos como: concentração dos reagentes, pH, temperatura, eletrólito 

suporte e forças de interação eletrodo-solução (KATSOUNAROS et al., 2014; TAHIR et 

al., 2017). O estudo destes fatores é fundamental, uma vez que todos são importantes na 

compreensão dos mecanismos das reações eletroquímicas do oxigênio e influenciando 

diretamente no rendimento e também na velocidade destes processos eletrocatalíticos 

(ASEFA; HUANG, 2017; BOCKRIS; OTAGAWA, 1983; KATSOUNAROS et al., 2014; 

TAHIR et al., 2017). 

 Reação de desprendimento de oxigênio  1.2.1

A reação de desprendimento de oxigênio (RDO) desempenha um papel essencial em 

dispositivos tecnológicos eletroquímicos, como por exemplo, as baterias recarregáveis de 

metal-ar (Figura 2), que envolve a eletrólise da água durante uma de suas etapas de 

funcionamento (recarga da bateria) (ASEFA; HUANG, 2017; KATSOUNAROS et al., 

2014; TAHIR et al., 2017). Este tipo de bateria facilita a produção de energia em grande 
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escala. Elas utilizam eletrólito alcalino e são constituídas por um ânodo metálico e o ar é 

utilizado na reação catódica. Uma característica deste dispositivo é a geração de alta 

densidade de energia, possibilitando densidades de energia teórica muito alta – cerca de 2-

10 vezes maiores do que as baterias de íon lítio. Seu design é muito semelhante às baterias 

tradicionais nos quais o metal é usado como eletrodo negativo. Por outro lado, também 

possui semelhanças com as células a combustível convencionais, onde sua estrutura de 

eletrodo positivo poroso (cátodo)  requer um fornecimento de oxigênio continuo para 

garantir seu funcionamento (LINDEN; REDDY, 2001). A Figura 2 mostra um esquema 

simplificado de uma bateria de metal-ar recarregável onde durante a sua descarga ocorre a 

redução do oxigênio do ar e durante a etapa de carregamento ocorre o desprendimento de 

oxigênio. 

 

Figura 2- Esquema de uma bateria de metal-ar. As linhas azuis mostram os processos de descarga na bateria 

enquanto ela está emitindo a energia armazenada. As linhas vermelhas mostram o processo de carregamento 

da bateria enquanto ela armazena energia. 

 

Fonte: Adaptado de (ASEFA; HUANG, 2017) 

 

A RDO é uma reação lenta, cujo mecanismo de reação global pode ser representado 

como: 

2H2O → O2 + 4H
+
 + 4e 

-
 (meio ácido)                                     (1) 
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4OH
-
 → O2 + 2H2O + 4e

-
 (meio básico)                                 (2) 

 

Sabe-se que a RDO é irreversível e complexa, apesar de muito estudada seu 

mecanismo detalhado e o valor experimental do potencial reversível termodinâmico não 

são conhecidos com exatidão. A produção da molécula de O2 requer a transferência de 

quatro elétrons e o processo RDO cineticamente favorável ocorre por meio de reações de 

múltiplos estágios (etapas) com transferência de elétrons únicos em cada etapa. Assim, o 

acúmulo de energia em cada etapa, torna a cinética da RDO muito lenta e resulta em 

grande sobrepotencial. Portanto, um eletrocatalisador com alta atividade é desejável para 

diminuir a barreira energética (ASEFA; HUANG, 2017; TAHIR et al., 2017). 

Até agora, materiais à base de metais nobres, suas ligas e óxidos, bem como seus 

compósitos são os catalisadores mais estudados e utilizados devido ao seu excelente 

desempenho para RDO. Já foi demostrado experimentalmente que os eletrodos a base de 

irídio (Ir) e rutênio (Ru) são mais ativos para RDO quando comparados com a platina (Pt) 

e paládio (Pd) (Pt <Pd <Ir <Ru). As atividades da RDO intrínsecas observadas 

experimentalmente (Figura 3) para os catalisadores de nanopartículas, diminuem na ordem 

Ru> Ir> Pt porém, a estabilidade do rutênio é baixa o que dificulta sua aplicação prática. 

Deste modo, o Ir e a Pt se destacam pelo seu desempenho e estabilidade e são os mais 

utilizados (JIAO et al., 2015; REIER; OEZASLAN; STRASSER, 2012).  

Figura 3- Atividade intrínseca para RDO apresentada pelos catalizadores de Ru, Ir e Pt. A bulk (linha cheia) e 

nanopartículas (linha tracejado) em meio ácido. 

 

Fonte: (REIER; OEZASLAN; STRASSER, 2012) 
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De modo geral os catalisadores a base de metais nobres oferecem boa estabilidade 

em todos os valores de pH e boa atividade para RDO. Porém, o alto custo e a escassez são 

os principais empecilhos nas aplicações práticas (ASEFA; HUANG, 2017; TAHIR et al., 

2017). 

Idealmente, o catalisador para RDO deve proporcionar a eletrocatálise em um baixo 

sobrepotencial.  O sobrepotencial (η) para RDO é definido como mostra a Equação 3. 

η = E(EPH)  1,23V                                             (3) 

O fator mais significativo para avaliar o desempenho para RDO dos 

eletrocatalisadores são seus potenciais de início, mas é difícil observar o valor exato. 

Portanto, o valor do potencial a 10 mA cm
-2

 (Ej = 10) é considerado mais confiável e 

comumente usado. Geralmente, um catalisador que tem sobrepotencial na faixa de  

300-400 mV é considerado excelente catalisador para RDO. Além disso, é desejável que os 

catalisadores possuam alta estabilidade, assim como estar disponível com abundância e 

baixo custo em escala industrial (TAHIR et al., 2017). 

Assim, esforços consideráveis em pesquisa têm sido dedicados e são necessários na 

procura por materiais alternativos que possuem alta atividade RDO, baixo custo e elevada 

abundância. Atualmente, um grande número de catalisadores foi desenvolvido, incluindo 

materiais à base de carbono (por exemplo, grafeno e óxido de grafeno, nanotubos de 

carbono, carbono dopado com nitrogênio, g-C3N4, etc.), ligas de óxidos e oxi-hidróxidos 

de metais de transição (por exemplo, Mn, Co, Ni e Fe, etc.) além dos compósitos de metais 

com carbono e estruturas ternárias complexas espinélio e perovskita (ASEFA; HUANG, 

2017; FIGUEIREDO, J. L., 2018; JAMESH; SUN, 2018; KATSOUNAROS et al., 2014; 

TAHIR et al., 2017).  

Embora estas pesquisas recentes tenham desenvolvido vários catalisadores, os 

resultados obtidos ainda não foram suficientes para substituição dos eletrocatalisadores 

baseados em metais nobres da indústria. Os principais problemas enfrentados estão 

principalmente ligados à durabilidade e a atividade inferior quando comparados com os 

eletrocatalisadores de metais nobres. Apesar de possuírem um custo menor, a relação custo 

benefício ainda não é favorável (ASEFA; HUANG, 2017; FIGUEIREDO, J. L., 2018; 

JIAO et al., 2015; TAHIR et al., 2017). 
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 Reação de redução de oxigênio  1.2.2

A reação de redução de oxigênio (RRO) também é considerada uma reação 

eletrocatalítica muito importante para os conversores eletroquímicos de energia (células a 

combustível (Figura 4), baterias metal-ar (Figura 2), etc.) e também em vários processos 

(bio)químicos, como na indústria de cloro-soda, processos biológicos e de corrosão 

(ADZIC., 1998). 

Devido a esta importância já há algum tempo a RRO é foco de pesquisas na área da 

eletroquímica. Entretanto, a RRO segue como desafio para os pesquisadores devido a sua 

complexidade cinética. Assim, há uma busca incansável por melhores eletrocatalisadores 

para aplicação, principalmente em células a combustível (Figura 4) (JIAO et al., 2015). 

Define-se como células a combustível (CaC) os dispositivos que possuem a capacidade de 

converter a energia química de um combustível (H2, metanol, etanol, etc.) e um oxidante 

(O2) em calor e energia elétrica de forma direta (LOPES; TICIANELLI, 2007). 

 

Figura 4- Esquema básico do funcionamento da célula a combustível.  

 

 

Fonte: Adaptado de (AIYEJINA; SASTRY, 2016; ASEFA; HUANG, 2017) 

 

A Figura 4 mostra um esquema simplificado do funcionamento de uma célula a 

combustível onde a RRO é promovida pelo cátodo enquanto que no ânodo ocorre a 

oxidação do hidrogênio. Esta tecnologia possui grande potencial como alternativa para 
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aquelas convencionais formas de obtenção de energia como, por exemplo, as 

termoelétricas (AIYEJINA; SASTRY, 2016; ASEFA; HUANG, 2017). 

Existem basicamente dois mecanismos globais clássicos para a RRO: o mecanismo 

direto, envolvendo a transferência de 4 elétrons e o mecanismo peróxido, que envolve a 

transferência de 2 elétrons, conforme demonstrado pelas reações descritas pelas equações 

de 4 a 11 (JIAO et al., 2015). 

 

A – Mecanismo Direto via 4 elétrons  

Soluções Alcalinas:  

O2 + 2H2O + 4e
− 

→ 4OH
−  

                                E
°
: 0,401 V                                              (4)  

 

 

Soluções Ácidas:  

O2 + 4H
+
 + 4e

− 
 → 2H2O                                    E°: 1,229 V                                              (5) 

 

B – Mecanismo Peróxido  

 

Soluções Alcalinas:  

O2 + H2O + 2e
−
→ HO

−2 
+ OH

−
                           E°:

 
− 0,065 V                                          (6)  

Seguido por uma posterior redução: 

HO
−2

 + H2O + 2e
−
 → 3OH

−
                                 E°: 0,867 V                                            (7)  

ou da reação de decomposição: 

2HO
−2

 → 2OH
−
 + O2                                                                                                           (8) 

Soluções Ácidas:  

O2 + 2H
+
 + 2e

−
  → H2O2                                       E°: 0,67 V                                             (9)  

Seguido por:  

H2O2 + 2H
+
 + 2e

−
  → 2H2O                                  E°: 1,77 V                                            (10)  

ou     

2H2O2 → 2H2O + O2                                                                                                         (11) 

 

Porém, o mecanismo pode seguir diferentes rotas e ainda não existe nenhum 

mecanismo completamente resolvido para a RRO. Conforme visto pelas Equações 4 a 11, 

as reações podem ocorrer por uma série de etapas, conduzindo a formação de OH
−
 ou H2O, 
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em meio básico e ácido, respectivamente (WILLIAMS, 2007). O esquema geral mostrado 

na Figura 5 exemplifica melhor os possíveis caminhos para a RRO. 

 

Figura 5- Esquema global da RRO. 

 

Fonte: Adaptação de (WROBLOWA; PAN; RAZUMNEY, 1976) 

 

De acordo com o esquema (Figura 5), o oxigênio presente no seio da solução 

eletrolítica é adsorvido na superfície do eletrodo (O2,ad), podendo ser reduzido diretamente 

a H2O não formando qualquer intermediário. Esse é o mecanismo direto que ocorre via 

redução de 4 elétrons. Alternativamente, uma parte do O2,ad pode ser reduzido 

parcialmente, formando H2O2,ad, como intermediário da reação. Neste processo, conhecido 

como “mecanismo peróxido”,  há uma redução com 2 elétrons. O H2O2,ad formado, por sua 

vez, é reduzido e forma H2O, também via 2 elétrons. Outra rota reacional possível é a de 

desproporcionamento, onde o H2O2,ad se decompõe em H2O e O2 (WROBLOWA; PAN; 

RAZUMNEY, 1976). 

Assim como para a RDO, os materiais mais utilizados como eletrocatalisadores 

para RRO são à base de metais nobres e suas ligas, com grande destaque para a Pt que 

atualmente é o mais ativo. Tipicamente, ela é utilizada na forma de nanopartículas 

ancoradas em um suporte de carbono condutor de alta área superficial (JIAO et al., 2015). 

Novamente, o principal gargalo é o alto custo e a escassez da Pt. Como alternativas para 

tentar minimizar estes problemas, diversas estratégias têm sido utilizadas: i) diminuição da 

quantidade de Pt; ii) substituição parcial ou total, como por exemplo: 

 Ligas com metais de transição, como é o caso das Co/Pt, Ni/Pt e Fe/Pt 

formando estruturas do tipo caroço-casca (do inglês: core-shell). Estas 
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estruturas são compostas por uma monocamada ou poucas monocamadas de 

platina sobre nanopartículas de um determinado tipo de metal não nobre que 

é utilizado como suporte, proporcionando à Pt maior atividade que ela pura 

(JIAO et al., 2015; WANG, C. et al., 2012; ZHANG, J. et al., 2010; 

ZHANG, S. et al., 2014). 

  Eletrocatalisadores livres de metais nobres também tem demonstrado ser 

uma alternativa, onde os mais promissores são os complexos 

organometálicos, por exemplo, [CoN4]3 e [FeN4]3 e compósitos de metais 

acoplados a materiais de carbono nitrogenados (M-Nx / C, M = Co, Fe, Ni, 

Mn e normalmente x = 2 ou 4) (JIAO et al., 2015; ZAGAL et al., 2010).  

Uma alternativa muito relevante é a utilização de catalisadores isentos de qualquer 

tipo de metal, onde existem duas grandes classes de materiais que atualmente estão sendo 

desenvolvidos. Os materiais à base de carbono (PARAKNOWITSCH; THOMAS, 2013; 

WANG, D-W.; SU, 2014; ZHENG; JIAO; et al., 2012), e materiais de nitreto (LYTH et 

al., 2009; UOSAKI et al., 2014; ZHENG; LIU; et al., 2012). Em geral, estes materiais têm 

oferecido, principalmente, uma relativa alta durabilidade e baixo custo, habilitando-os 

como materiais alternativos para essa aplicação (JIAO et al., 2015). 

 Materiais de carbono em RDO e RRO 1.3

O uso de materiais de carbono em catálise tem crescido em importância e estão 

entre os materiais mais utilizados como catalisadores livres de metais ou como suporte 

para a imobilização de espécies ativas (KUNDU et al., 2010; MATOS; BERNARDO; 

FONSECA, 2017; TAHIR et al., 2017). Logo, na busca por alternativas para a substituição 

integral ou parcial dos metais nobres, tanto para a RDO quanto para a RRO, os materiais 

de carbono também se tornaram uma opção. Eles oferecem versatilidade e propriedades 

como alta estabilidade em meio ácido e básico, baixo custo, possibilidade de obtenção de 

materiais com alta área superficial e porosidade controlada. Além disso, estes materiais 

ainda possibilitam a formação de compósitos com metais e também podem ser dopados 

com heteroátomos como N, B, S e etc. Estas dopagens provocam modificações na 

microestrutura dos materiais alterando a distribuição dos elétrons pelo material, 

melhorando a condutividade, as taxas de transferência de elétrons, a capacidade de 

adsorção e o aumento da quantidade de sítios ativos no material (ASEFA; HUANG, 2017; 

INAGAKI et al., 2018; JIAO et al., 2015; ZHENG; JIAO; et al., 2012). 
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Em particular, a dopagem de materiais de carbono com nitrogênio tem alcançado 

resultados impressionantes quando aplicados para eletrocatálise do oxigênio tanto para 

RRO quanto para RDO (ASEFA; HUANG, 2017; GONG et al., 2009; INAGAKI et al., 

2018; JIAO et al., 2015; QU et al., 2010; YANG et al., 2016a; ZHAO, Y. et al., 2013; 

ZHENG; JIAO; et al., 2012). Gong e colaboradores (2009) foram os primeiros a utilizar 

estes materiais. Estes pesquisadores mostraram que empregando nanotubos de carbono 

dopados com nitrogênio alinhados verticalmente como eletrodo para redução de oxigênio, 

estes eletrodos apresentaram atividade eletrocatalítica muito melhor e também uma 

estabilidade operacional e química em meio alcalino quando comparados ao convencional 

eletrodo de Pt/C (GONG et al., 2009). 

 A partir daí diversos pesquisadores estudaram vários materiais de carbono 

nitrogenado, primeiro para a RRO e posteriormente para RDO. Por exemplo, Qu e 

colaboradores (2010) prepararam um eletrocatalisador com grafeno dopado com nitrogênio 

e mostrou que sua atividade para RRO foi superior até mesmo ao material utilizado 

comercialmente, a base de Pt/C (QU et al., 2010).  

Já Zhao e colaboradores (2013) sintetizaram nanomateriais de carbono a base de 

melamina/formaldeído pirolisados em várias temperaturas e avaliaram o seu desempenho 

para a RDO. Os materiais de carbono dopados com nitrogênio apresentaram grande 

atividade para a RDO (ZHAO, Y. et al., 2013).   

Mais recentemente, alguns estudos tem mostrado inclusive a utilização destes 

materiais dopados com nitrogênio, como catalisadores bifuncionais, ou seja, utilizado 

como catalisador tanto para RDO quanto para RRO. O grafeno preparado por  Yang e 

colaboradores (2016a) a partir de uma mistura de melamina com L-cisteína, com uma 

razão de massa de 4:1 gerou um material com área superficial específica de ~ 530 m
2
 g 

– 1
. 

Este material foi capaz de promover tanto a redução quanto a oxidação do oxigênio de 

forma muito eficiente, superiores até mesmo aos eletrodos comercias de Pt/C e Ir/C 

(YANG et al., 2016a). 

A síntese destes materiais de carbono dopados com nitrogênio pode ser obtida de 

duas formas: i) utilização de precursores contendo nitrogênio como a melamina, N-

heterocíclicos, bezilamina e líquidos iônicos ou; ii) pós-tratamento aos materiais de 

carbono utilizando compostos contendo nitrogênio, por exemplo, NH3 em altas 

temperaturas (MA et al., 2016). 
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Apesar de promissores muitos destes materiais de carbono ainda sofrem, pela 

indisponibilidade de compostos precursores baratos e abundantes, o que dificulta sua 

aplicação em larga escala (ASEFA; HUANG, 2017). Assim, um dos principais desafios 

para uma futura aplicação destes materiais passa pela busca por novos compostos 

precursores.   

 Carbonos porosos 1.3.1

 Dentre os variados tipos de materiais de carbono, os carbonos porosos estão entre 

os de mais fácil obtenção, podendo ser produzidos a partir de diferentes precursores como 

resíduos da agricultura (casca de coco, casca de arroz e etc.) ou materiais sintéticos como 

polímeros e outras substâncias com teor significativo de carbono na composição 

(IOANNIDOU; ZABANIOTOU, 2007).  

Os carbonos porosos são uma grande classe de materiais de carbono amorfo que 

podem ser classificados, de acordo com a União Internacional da Química Pura e Aplicada 

(IUPAC), com relação ao tamanho de poros como materiais: (i) microporosos apresentam 

poros < 2 nm, (ii)  mesoporosos apresentam poros entre 2 e 50 nm e (iii) macroporosos 

apresentam poros maiores que 50 nm (Figura 6).   

Figura 6- Classificação dos tipos de poros encontrados em carbonos porosos. 

 

Fontes: adaptado de (RODRIGUEZ-REINOSO, 1998) 

 

Devido as suas características tais como, alta área superficial, porosidade, caráter 

hidrofílico, insolubilidade em água, estabilidade química e térmica, força mecânica, forma 

apropriada de partícula, segurança toxicológica, relativa alta condutividade além de 

proporcionar a possibilidade de introdução de diferentes grupos funcionais, é possível a 

síntese ou produção de materiais com características bastante específicas para uma 

determinada aplicação. Essas características associadas à sua acessibilidade, baixo custo e 
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fácil processabilidade tem despertado um imenso interesse no estudo desses materiais para 

diferentes aplicações (FRACKOWIAK, 2006). 

Os principais representantes da classe dos carbonos porosos são os carbonos 

ativados (HARRY; RODRÍGUEZ- REINOSO, 2006), os carbonos templates (LEE, B. J.; 

KIM; HYEON, 2006; LIANG; LI; DAI, 2008; SAKINTUNA; YU, 2005) e os carbonos 

preparados a partir de géis (JOB et al., 2005; MORENO-CASTILLA; MALDONADO-

HÓDAR, 2005; TAMON, 2001) 

Os carbonos ativados são preparados através da pirólise de diferentes fontes de 

carbono onde se destacam o betume (AHMADPOUR; DO, 1996), polímeros (pol-

acrilonitrila, poli-etilenoteraftalato, celulose etc) (LÁSZLÓ et al., 1999) e principalmente 

materiais lignocelulósicos (IOANNIDOU; ZABANIOTOU, 2007; MOLINA-SABIO; 

RODRIGUES-REINOSO, 2004; RODRÍGUES-REINOSO; MOLINA-SABIO, 1992; 

SAVOVA et al., 2001). Este tipo de material possui uma estrutura de folhas e tiras de anéis 

aromáticos, semelhante a folhas de papel amassado como mostra o esquema apresentado 

na Figura 7. 

Figura 7: Esquema de uma estrutura para carvões ativados 

 

Fontes: adaptado de (RODRIGUEZ-REINOSO, 1998).  

 

Durante o processo de síntese, os precursores carbonáceos são carbonizados a 

temperaturas que variam de 300 a 1200°C. Com o objetivo de desenvolver porosidade e 

aumentar a área superficial do material, principais características desses carbonos. Dois 

processos são utilizados: a ativação física e a química (AHMADPOUR; DO, 1996; 

MOLINA-SABIO; RODRIGUES-REINOSO, 2004; RODRÍGUES-REINOSO; MOLINA-

SABIO, 1992). Na ativação física, o carvão obtido na pirólise é exposto a uma atmosfera 

oxidante em altas temperaturas. Onde CO2, H2O e O2/N2 são os gases comumente 

utilizados. Por outro lado, na ativação química, o material carbonáceo é impregnado com 
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um agente desidratante, tal como ZnCl2, KOH e H3PO4 e a mistura é então carbonizada. A 

principal característica desta classe é a alta microporosidade (MOLINA-SABIO; 

RODRIGUES-REINOSO, 2004) que possibilita a preparação de materiais com alta área 

superficial (IOANNIDOU; ZABANIOTOU, 2007).  

No entanto, os processos de alta temperatura usados na produção de carbonos 

ativados não podem atingir o controle preciso do tamanho dos poros e da distribuição do 

tamanho dos poros necessários para aplicações mais sofisticadas. Neste caso existem duas 

rotas para obtenção de carbonos porosos nanoestruturados com a utilização de moldes e 

por meio da obtenção de géis (FIGUEIREDO, J. L., 2018). 

Os carbonos preparados por moldes utiliza o método template e apresentam uma 

estreita faixa de distribuição de poros (TAMON, 2001). Daí, materiais de carbono podem 

ser obtidos com uma estrutura de poros bem definida, seja ela microporosa ou 

mesoporososa. O principio básico da técnica é a utilização de um molde de sílica 

(ZAKHIDOV et al., 1998), zeólito (MA et al., 2001), ou aluminossilicatos mesoporos 

(KRUK et al., 2000; RYOO; JOO; JUN, 1999) que apresentam uma dimensão ou estrutura 

de poros bem definidas. A Figura 8 ilustra o processo de preparação onde primeiramente, o 

molde inorgânico é impregnado com alguma fonte de carbono, resinas fenólicas, sucrose, 

etc. Em seguida, o compósito obtido é pirolisado e o material inorgânico removido, 

geralmente com ácido fluorídrico expondo os carbonos com uma estrutura de poros 

definida e homogênea.  

Figura 8 Metodologia utilizada na preparação de materiais de carbono com estrutura de poros bem definida e 

homogênea. 

 

Fonte: adaptado de (LEE, J.; KIM; HYEON, 2006) 
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Estes materiais apresentam vantagens frente aos outros materiais de carbono 

porosos uma vez que a dimensão homogênea dos poros pode melhorar a seletividade de 

moléculas em processos de separação e também em reações catalíticas (FIGUEIREDO, J. 

L., 2018; LEE, B. J.; KIM; HYEON, 2006). 

Já os carbonos géis são preparados a partir da carbonização de géis secos de 

diferentes materiais poliméricos (BIESMANS et al., 1998; LEE, K. J.; GOULD, 2007; 

YAMASHITA et al., 2003), mas principalmente, via condensação de compostos fenólicos 

com formaldeído (Resorcinol/Formaldeído, Melamina/ Formaldeído e Fenol/Furfural) 

(LEE, H-J.; SONG; KIM, 1998; LIANG; SHA; GUO, 2000; LU et al., 1992; OLIVEIRA, 

L. C. A. et al., 2008). Durante a polimerização as cadeias se reticulam e entrelaçam 

formando pequenos aglomerados denominados (sol) que posteriormente se aglomeram 

formando o gel, como mostra o esquema na Figura 9 (AL-MUHTASEB; RITTER, 2003).  

Figura 9- Esquema do processo de obtenção do gel R/F para preparação de carbonos porosos. 

 

Fonte : adaptado de (AL-MUHTASEB; RITTER, 2003; KAKUNURI; SHARMA, 2018) 
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Logo após a obtenção do gel ele é submetido a um processo de secagem e em 

seguida é pirolisado. Dependendo do método de secagem, materiais com diferentes 

características podem ser obtidos. 

Nos carbonos aerogéis o solvente que contém a matriz do gel é extraído com fluído 

supercrítico. O fluído supercrítico de CO2 apresenta as condições de temperatura e pressão 

relativamente menores, aliados ao baixo custo sendo o mais utilizado. Acima da 

temperatura crítica não há distinção entre fase líquida e vapor, o solvente é removido sem a 

presença de uma interface líquido-vapor ou qualquer outra tipo de limitação de 

transferência de massa. Dessa forma, a estrutura de poros primária formada pelo gel 

permanece inalterada (AL-MUHTASEB; RITTER, 2003; JOB et al., 2005; MORENO-

CASTILLA; MALDONADO-HÓDAR, 2005; TAMON, 2001).  

Por outro lado, quando a secagem do gel é feita em atmosfera aberta o material é 

denominado xerogel. Este método de secagem é mais rápido e barato que os métodos de 

obtenção de aerogéis e criogéis. Porém, neste tipo de secagem a estrutura de poros é 

caracterizada pelo colapso dos espaços vazios formados durante a síntese do gel devido à 

alta tensão superficial. A destruição da estrutura formada pelo gel torna os xerogéis mais 

densos e menos porosos quando comparados aos aerogéis e criogéis  

 Para a obtenção dos criogéis, os géis são secos através de liofilização. Neste tipo 

de secagem a estrutura de poros também é mantida uma vez que, o solvente é retirado por 

sublimação evitando a formação da interface líquido vapor e preservando a estrutura 

formada pelo gel (AL-MUHTASEB; RITTER, 2003; JOB et al., 2005; MORENO-

CASTILLA; MALDONADO-HÓDAR, 2005; TAMON, 2001). 

Desta forma, os carbonos preparados com géis podem ser obtidos com 

características texturais bem definidas. Isso se deve ao fato que, o material precursor pode 

ser sintetizado e dessa forma a sua estrutura (por exemplo, tamanho das nanopartículas) 

pode ser controlada, variando as condições experimentais como razão entre reagentes e 

catalisador, pH e método de secagem. Outra vantagem dos carbonos preparados desta 

forma é a presença de grandes volumes de mesoporos. A presença de mesoporosidade é 

considerada um fator essencial para uso dos carbonos porosos em catálise, pois diminui a 

limitação com relação à difusão e desativação do catalisador (FIGUEIREDO, J. L., 2013).  

Ambos os métodos de preparação de carbonos nanoestruturados seja pelo método 

template ou sol-gel permite o controle e obtenção de materiais com características bem 

específicas. No entanto, a natureza prejudicial da maioria dos precursores utilizados 
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(hydroxybenzenes, resinas, polímeros e etc) provocou a demanda por pesquisas sobre 

alternativas sustentáveis baseados em matérias primas renováveis e menos agressivas 

(FIGUEIREDO, J. L., 2018; LONG; WENG; WANG, 2018; YAO et al., 2016). 

Neste cenário, a biomassa e biopolímeros tem possibilitado o desenvolvimento de 

vários novos materiais. Como é o caso dos hidrogéis de biopolímeros a base de quitosana, 

lignina, celulose e seus derivados, utilizados como alternativa aos tradicionais percussores 

resinosos, para a produção de materiais de carbono especiais. Os quais tem apresentado 

uma alta área superficial com significativos montantes de mesoporos  (DE FRANCE; 

HOARE; CRANSTON, 2017; GRZYB et al., 2010; TSIOPTSIAS et al., 2009; WHITE, 

2015; XU et al., 2015; YU et al., 2018). 

Os métodos de preparação destes precursores alternativos vêm sendo estudados 

buscando cada vez mais seu aperfeiçoamento, Tsioptsias e colaboradores (2009) 

examinaram a influência de diferentes parâmetros nas características de porosidade dos 

aerogéis de quitina, isto é, condições de secagem (temperatura e pressão), a natureza do 

solvente, concentração do gel e sua potencial utilização como precursores na preparação de 

aerogéis de carbono (TSIOPTSIAS et al., 2009). Um hidrogel baseado em sucrose e 

poliacrilamida foi preparado por Yao e colaboradores (2016) para produção de espumas de 

carbono. Segundo eles, a metodologia empregada possibilita um maior controle da 

microsestrutura permitindo uma melhor compreensão das espumas de carbono obtidas. 

Estes materiais preparados utilizando precursores renováveis e alternativos, 

também tem encontrado aplicações eletroquímicas como relatado por Zhuo e 

colaboradores (2016) onde um hidrogel de celulose foi preparado, por meio da dissolução 

do biopolímero em uma solução fria de NaOH/uréia. O hidrogel foi utilizado na produção 

de um material de carbono altamente poroso após um processo de ativação física com CO2. 

O material obtido apresentou uma área superficial específica de 1364 m
2
 g

-1
 e uma 

capacitância específica de 328 F g
-1

 (em H2SO4 1 mol L
-1

), com uma excelente estabilidade 

pós 5000 ciclos de carga / descarga (ZHUO et al., 2016).  

Por outro lado, alguns autores têm utilizado carbonos obtidos a partir de hidrogéis 

de biopolímeros como suporte e/ou eletrocatalisadores para as reações de redução e 

oxidação de oxigênio na água. Guilminot e colaboradores (2007) utilizou carbonos 

nanoestruturados preparados a partir de aerogéis de acetato de celulose na reação de 

redução de oxigênio. Eles observaram após a dopagem com nanopartículas de platina, 
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resultados superiores a aqueles observados para um material comercial, tradicionalmente 

utilizado para este fim (GUILMINOT et al., 2007). 

 Logo, a utilização de outros biopolímeros provenientes de fontes renováveis, 

abundantes e de baixo custo se torna uma alternativa. Por exemplo, o colágeno hidrolisado 

subproduto gerado do tratamento dos resíduos produzidos pela indústria do couro (tiras e 

paras de couro wet blue). Este subproduto é gerado em grandes quantidades, uma vez que a 

cada tonelada de couro processada gera-se 200 kg de resíduo (tiras, aparas ou serragem de 

couro wet blue), que possuem em sua composição ~14% de nitrogênio. Este biopolímero 

nitrogenado, subproduto da indústria do couro, possui um grande potencial para se tornar 

um precursor para carbonos porosos nitrogenados (ERDEM; ÖZVERDI, 2008; 

KOLOMAZNIK et al., 2008).  

 Colágeno Hidrolisado 1.4

O colágeno é a proteína mais abundante do tecido conjuntivo, encontrada em todo 

reino animal em várias partes da estrutura biológica; por exemplo, na pele, tendões, vasos 

sanguíneos, cartilagem e ossos. O colágeno é um filamento que possui 300 nm de 

comprimento e 1,5 nm de diâmetro, é constituído por um conjunto de três cadeias 

polipeptídicas denominadas α, e possuem forma helicoidal. Estas cadeias polipeptídicas 

encontram-se enroladas umas nas outras formando a tripla hélice como mostra a Figura 10 

(NELSON; COX, 2003; PARK; LAKES, 2007; PATINO et al., 2002).   

Atualmente, 29 tipos de colágeno são conhecidos (SÖDERHÄLL et al., 2007). Eles 

são diferenciados pelos aminoácidos de sua composição e pelos arranjos estruturais. O 

mais conhecido (quimicamente e estruturalmente) e comumente encontrado é o colágeno 

do tipo I, que é formado por duas cadeias idênticas chamadas α1, que possui cerca de 1.055 

resíduos de aminoácidos e uma cadeia  α2, que possui cerca de 1.029 resíduos.  
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Figura 10- Cadeia α do colágeno em forma de fita (a). Cadeia α de colágeno modelo preenchido (b). Tripla 

hélice formada pelas três cadeias α do colágeno (c) Visão superior do túnel formado pela tripla hélice (d). 

 

Fonte: (NELSON; COX, 2003) 

A composição mais comum do colágeno do tipo I é composta por 33% Glicina 

(Gly), 12% Prolina (Pro) e 11% Hidroxiprolina (Hyp). A Figura 11 mostra a estrutura 

destes três aminoácidos principais. Um terço das estruturas estão ordenadas da seguinte 

forma –(Gly-X-Y)n-, com X sendo geralmente prolina (Pro) e Y, hidroxiprolina (Hyp). No 

restante das cadeias, X e Y correspondem a outros aminoácidos essenciais para a 

organização do colágeno em fibras (BRODSKY; RAMSHAW, 1997).  

Figura 11- Estruturas dos principais aminoácidos do colágeno tipo I. 

 

 

O colágeno hidrolisado é obtido a partir da desnaturação do colágeno, e é produzido 

em escala industrial utilizando matéria prima animal (bovinos, suínos, peixes e etc) 
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(OHARA et al., 2007; OHGUCHI et al., 2006). O colágeno hidrolisado é uma mistura 

heterogênea de polipeptídeos, os quais são produzidos por hidrólise do colágeno. Esta 

hidrólise pode ser realizada quimicamente ou por processos enzimáticos (DA SILVA; 

PENNA, 2012; FRIESS, 1998). Existem várias aplicações do colágeno e/ou do colágeno 

hidrolisado na indústria alimentícia, de cosméticos e farmacêutica (BHAGWAT; 

DANDGE, 2018; DA SILVA; PENNA, 2012; FRIESS, 1998). 

Porém, na indústria do couro, o colágeno produzido como subproduto encontra-se 

contaminado por agentes de curtimento. Cerca de 90% das indústrias do couro, utiliza o 

Cromo (Cr) como agente de curtimento. Existe uma grande resistência em substituir o Cr 

pela sua versatilidade, eficiência e custos relativamente baixos (IMAI; OKAMURA, 

1991). Logo, os resíduos (raspas e aparas contendo Cr), necessitam de tratamento ou 

disposição adequada uma vez que são tóxicos ao meio ambiente. Estes resíduos devem ser 

descartadas em aterros especiais, para evitar o lixiviamento do cromo para o meio 

ambiente (DALLAGO; SMANIOTTO; DE OLIVEIRA, 2005). 

Diversos trabalhos desenvolveram métodos de tratamento e reutilização desses 

resíduos, por exemplo, a patente (COMPASSI, 1992) propôs um dos métodos que consiste 

na dissolução deste resíduo com a precipitação do Cr e o restante (proteína orgânica 

liquida) utilizado como fertilizante. Outra patente (DE OLIVEIRA, L.C.A.; DALLAGO; 

FILHO, 2004) desenvolveu um método de recuperação do cromo para ser reutilizado no 

processo de curtimento baseado em simples reações químicas em meios ácido e/ou básico. 

Este método gera um colágeno hidrolisado como subproduto impróprio para as indústrias 

alimentícias, farmacêuticas e de cosméticos, porém, seu descarte já é possível uma vez que 

apresenta níveis aceitáveis que não oferece mais riscos de contaminação para o solo ou 

água (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et al., 2008).  

Este subproduto tem despertado a atenção de diversos pesquisadores pelas 

potencialidades para diferentes aplicações, uma vez que trata-se de um subproduto, 

abundante e de baixo custo (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et al., 2008), (DE OLIVEIRA, L. 

C.A. et al., 2007), (NOGUEIRA et al., 2011) e (SILVA, R. C. et al., 2012).  
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2 OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 2.1

Preparar carbonos porosos funcionalizados com grupos nitrogenados a partir da 

pirólise de colágeno hidrolisado e avaliar suas propriedades eletrocatalíticas para as 

reações de desprendimento de oxigênio (RDO) e de redução de oxigênio (RRO). 

 Objetivos específicos  2.2

 Preparar carbonos porosos com grupos nitrogenados a partir da pirólise 

controlada de colágeno hidrolisado extraído do couro wet blue residual; 

 Preparar hidrogéis de colágeno hidrolisado e avaliar o efeito de 

secagem/extração (pressão ambiente e liofilização) destes hidrogéis nas 

propriedades físico-químicas dos materiais de carbono obtidos em diferentes 

temperaturas de pirólise; 

 Avaliar o efeito da temperatura de pirólise nas propriedades estruturais, 

texturais e superficiais dos materiais de carbono. Pelas técnicas de análise 

termogravimétrica, DRX, RAMAN, análise elementar, espectroscopia na região 

do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF), isotermas de adsorção 

de N2, titulação potenciométrica, MEV e EDS; 

 Avaliar a atividade eletrocatalítica de todos os materiais de carbono sintetizados 

para as reações de RDO e RRO; 

 Por fim, relacionar os desempenhos eletrocatalíticos observados com as 

propriedades físico-químicas dos diferentes materiais preparados. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 Materiais e Reagentes 3.1

O colágeno hidrolisado utilizado neste trabalho foi extraído de resíduos de couro 

wet blue e fornecido pela empresa Vancouros Company. O gás nitrogênio foi adquirido da 

White Martins, o óleo mineral nujol, o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio foram 

fornecidos pela Vetec Química e o grafite foi comprado da Sigma-Aldrich.  

 Preparação dos hidrogéis de colágeno. 3.2

O método de preparação dos hidrogéis foi adaptado de outros procedimentos 

descritos na literatura (BIESMANS et al., 1998; MORENO-CASTILLA; MALDONADO-

HÓDAR, 2005; TEXIER-MANDOKI et al., 2004; YAMASHITA et al., 2003). 

Tipicamente, 100 g de colágeno hidrolisado foram adicionados a 500 mL de água e 

mantidos sob agitação e aquecimento a 80 °C por 5 horas. Em seguida, a suspensão foi 

centrifugada, desprezando-se a fração insolúvel. Por fim, as suspensões de colágeno foram 

armazenadas por 24 horas na geladeira para a obtenção do gel (gelatina). A Figura 12a 

apresenta um resumo das etapas do processo de obtenção dos hidrogéis de colágeno. 

 

Figura 12- Esquema representando as etapas de preparação dos hidrogéis de colágeno (a) e secagem para a 

obtenção do xerogel e criogel (b). 
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 Uma vez obtido, o gel de colágeno foi submetido a dois processos de secagem: i) 

em estufa a 70 °C sob pressão ambiente e; ii) por liofilização. Os materiais obtidos são 

denominados xerogel e criogel, respectivamente Figura 12b. 

 Obtenção dos Carvões 3.3

Os materiais de carbono foram preparados em diferentes temperaturas de pirólise, a 

partir das diferentes amostras de colágeno, isto é, colágeno hidrolisado bruto (como 

fornecido pela empresa), hidrogel de colágeno seco a pressão ambiente (xerogel de 

colágeno) e liofilizado (criogel de colágeno). 

 Todos os tratamentos térmicos foram conduzidos em um forno da marca 

SANCHIS (modelo tubular especial), por meio da disposição de aproximadamente 10 g do 

material precursor em um tubo de quartzo de 15 mm de diâmetro. A atmosfera inerte foi 

garantida por um fluxo constante de gás nitrogênio. Foi utilizada uma taxa de aquecimento 

de 10ºC min
-1

 com patamar de duas horas em três diferentes temperaturas  

300, 400 e 600 °C. Na Figura 13 é mostrada uma simplificação dos procedimentos 

utilizados para a obtenção dos materiais de carbono em diferentes temperaturas. 

 

Figura 13- Esquema representativo do processo de pirólise utilizado para a obtenção dos carbonos. 

 

 

Após a etapa de pirólise os materiais de carbono obtidos foram “lavados” com HCl 

concentrado sob agitação constante, durante 30 mim, para lixiviar o excesso de metais 

residuais (principalmente Ca
2+

 e Cr
3+

) ainda presentes nos precursores e que têm suas 

concentrações aumentadas nas amostras durante a pirólise. Após esse tempo, as misturas 
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foram centrifugadas e lavadas inúmeras vezes até um pH próximo da neutralidade. Por fim, 

os materiais foram filtrados e secos em dessecador por 24 horas.  

Na Tabela 1 são mostradas as identificações de todos os materiais obtidos, 

atribuídas com relação ao precursor e sua temperatura de pirólise.  

 

Tabela 1- Identificação das amostras de carbonos obtidas em diferentes temperaturas de pirólise e 

precursores. 

Precursor 
Temperatura de pirólise 

300°C 400°C 600°C 

Colágeno hidrolisado (COL) CA300 CA400 CA600 

Xerogel de colágeno (COL XE) XE300 XE400 XE600 

Criogel de colágeno (COL CRI) CRI300 CRI400 CRI600 

 

 Caracterização dos materiais 3.4

Todos os materiais preparados e utilizados neste trabalho foram caracterizados por 

diferentes técnicas, com o objetivo de obter uma ampla descrição das propriedades 

estruturais, texturais e superficiais dos materiais. Para os carvões, o objetivo foi avaliar a 

influência da temperatura de pirólise e também da forma de preparação (tipo de secagem) 

dos precursores nessas propriedades.   

 Análise Térmica (TGA/DTA) 3.4.1

As análises termogravimétricas (TGA/DTA) foram realizadas em dois 

equipamentos, um da marca SHIMADZU modelo DTG60, lotado no laboratório de 

pesquisa do Grupo de Química Ambiental do Departamento de Química da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e outro da Perkin-Elmer (STA 8000) disponível no 

LIPENVALE (UFVJM) Em todas as análises foram utilizadas amostras com massas de 

aproximadamente 5 mg. As curvas foram obtidas com uma taxa de aquecimento de  

15 °C min
-1

 em fluxo de N2 ou ar sintético. 

 Análise Elementar 3.4.2

Para as análises elementares de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre (CHNS) 

foram utilizados os analisadores elementares LECO
®
 CHNS/O, modelo TruSpec Micro e 

um analisador CHNS/O 2400 Series II Perkin-Elmer (DCNAT/UFSJ) usando uma 
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combinação de padrões para calibração. Tradicionalmente, as amostras são incineradas a 

1075°C e os gases gerados quantificados usando um detector de infravermelho. Os 

analisadores elementares estão disponíveis no LIMPEVALE (UFVJM) e no Departamento 

de Ciências Naturais da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). 

 Caracterização Superficial  3.4.3

3.4.3.1 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(IVTF) 

Para algumas amostras (colágeno), os espectros de absorção na região do 

infravermelho foram obtidos num espectrômetro Thermo Scientific/Nicolet, disponível no 

Laboratório BioMat da UFVJM. O espectrômetro foi utilizado com uma resolução de 4 

cm
-1

, usando a técnica de Reflectância Total Atenuada (RTA). Para cada amostra foram 

realizadas, no mínimo, 32 varreduras em uma janela espectral de 400 – 4000 cm
-1

. 

Para as amostras carbonizadas, os espectros de absorção na região do infravermelho 

foram obtidos num espectrômetro VARIAN modelo 640-IR, disponível no Departamento 

de Química da UFVJM. Para obtenção dos espectros, as amostras de carbono foram 

misturadas com KBr, em proporções adequadas, com graal e pistilo de ágata. Em seguida 

esta mistura foi prensada com o auxílio de um pastilhador (10.000 a 15.000 psi) formando 

pastilhas translúcidas que são colocadas no porta amostra para serem analisadas. Os 

espectros obtidos, também utilizando uma resolução de 4 cm
-1

 e janela espectral de  

400 – 4000 cm
-1

, são uma média de no mínimo 64 varreduras.  

3.4.3.2 Titulação Potenciométrica  

As curvas de titulação (potencial versus volume de titulante) foram obtidas a 25ºC 

com um titulador automático Tritoline 7000 (SI Analytics) utilizando um eletrodo 

combinado de Ag/AgCl modelo N6280 (SCHOTT). Este titulador está disponível no 

LIMPEVALE na UFVJM. 

 Em um típico procedimento 50,0 mg das amostras foram dispersas em 20 ml de 

uma solução de HCl 0,0040 mol L
-1

/ NaCl 0,1 mol L
-1

, diretamente na célula 

eletroquímica, e tituladas com solução de NaOH 0,0167 mol L
-1

/ NaCl 0,1 mol L
-1

 isenta 

de CO2. Essa solução foi preparada através da diluição, em água fervente, de uma solução 

de NaOH 15 mol L
-1

 e em seguida estocada em frasco próprio para futura padronização 

com biftalato de potássio (VETEC Química). Todos os experimentos foram realizados sob 
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atmosfera inerte (purga com N2) para diminuir a contaminação das soluções com a 

dissolução de CO2 atmosférico. 

Para estimativa dos grupos funcionais ácidos, primeiramente foi feita uma titulação 

entre as soluções ácida e básica para calibração do eletrodo. Durante este experimento, as 

concentrações hidrogeniônicas são conhecidas em cada ponto da titulação, uma vez que 

ambas as solução estão padronizadas. A relação dessas concentrações com os potenciais 

medidos na célula eletroquímica durante o experimento permite a obtenção dos parâmetros 

E
0’

, JH , JOH e Kw da Equação 11 (LIMA; MASINI, 1999). 

𝐸 = 𝐸0′ + 0.0592 log[𝐻+] + 𝐽𝐻[𝐻+] + 𝐽𝑂𝐻[𝐾𝑤
𝐻+⁄ ]                              (11) 

Estes parâmetros são usados para conversão dos potenciais medidos na célula 

eletroquímica em pH, durante as titulações das amostras. 

Uma vez obtidos os dados de pH e volume de titulante, com a titulação das 

suspensões, a quantidade de grupos ácidos presentes na superfície dos materiais é 

determinada ajustando os dados experimentais por meio da resolução da  

Equação 12. Esta equação descreve a titulação de um ácido forte com (n) ácidos fracos e é 

resolvida utilizando um algoritmo de regressão não linear multiparamétrico (ALVES et al., 

2016; DE MESQUITA; MARTELLI; GORGULHO, 2006) 

 

𝑓(𝑉𝑖, [𝐻+]𝑖) =

(𝑉𝑖 − 𝑉𝐻𝐴0
)𝐶𝑏 + {[𝐻+]𝑖 −

𝐾𝑤

[𝐻+]𝑖
} (𝑉0 + 𝑉𝑖) − ∑ (VHAn

− VHAn−1
)Cb

KHAn

KHAn+[H+]i

N
j=1           (12)  

 

Nesta equação é necessário fornecer os valores de pH e volume de titulante 

adicionado (Vi), o volume inicial presente na célula de titulação (V0), o valor de Kw na 

respectiva força iônica, o número de grupos funcionais estimados (n) bem como seus 

respectivos valores de KHAn (constante de ionização ácida) e VHAn (volume de equivalência 

do grupo funcional ácido). Estes dois últimos parâmetros são otimizados pelo algoritmo 

durante os cálculos iterativos (DE MESQUITA; MARTELLI; GORGULHO, 2006). 

3.4.3.3 Análise termogravimétrica acoplada ao espectrômetro de massa 

As análises de TG-MS foram realizadas no equipamento NETZSCH TGA (STA 

449 F3) acoplado a um espectrômetro de massas NETZSCH Aëlos (QMS 403C). Foi 

utilizada uma taxa de aquecimento de 5 °C min
-1

 com fluxo de gás argônio. O equipamento 
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está instalado e disponível no Laboratório do Grupo de Tecnologias Ambientais do 

Departamento de Química da UFMG. 

 Caracterização estrutural  3.4.4

3.4.4.1 Difração de raios X 

Os difratogramas de raios-X foram obtidos num difratômetro da marca 

SHIMADZU (modelo XRD6000), usando radiação Cu-K (λ = 0,154 nm) filtrada com Ni. 

As análises foram realizadas com tensão de 30 kV e corrente de 30 mA. O ângulo de 

incidência variou de 5 a 60º 2 com velocidade de 2º min
-1

 e resolução de 0,02º.  

3.4.4.2 Espectroscopia de espalhamento Raman 

Os espectros de espalhamento RAMAN foram obtidos em um espectroscópio 

Senterra da (Bruker) com resolução de 4 cm
-1

. Os lasers de excitação utilizados foram o de 

633 (vermelho) e 785 nm (infravermelho próximo) focados com uma objetiva com 

aumento de 20x. A potência do laser utilizado variou de 2 a 10 mW dependendo da 

amostra. O equipamento esta lotado no laboratório do Grupo de Tecnologia Ambiental do 

Departamento de Química da UFMG. 

 Caracterização textural e morfológica 3.4.5

3.4.5.1  Isotermas de adsorção de nitrogênio 

A estrutura porosa dos carvões foi caracterizada a partir das isotermas de adsorção 

de nitrogênio a 77 K (-196 °C em um equipamento da Quantachrome modelo AUTOSORB 

(DQ/UFMG). Antes de cada análise as amostras são submetidas a um pré-tratamento com 

aquecimento e vácuo para remoção de humidade na superfície dos sólidos. 

3.4.5.2 Adsorção de azul de metileno 

Foram realizados teste de adsorção utilizando como adsorbato o corante azul de 

metileno (AM) da Merck. Para os testes, 10 mg dos carbonos preparados foram colocados 

em contato com 10 mL da solução de AM na concentração 1000 mg L
-1

  sob agitação em 

mesa agitadora por 24 horas à temperatura ambiente (aproximadamente 25 ºC). A 

concentração restante do AM foi analisada em um espectrofotômetro de UV/VIS (Varian 

Cary 50) no comprimento de onda de 665 nm. A literatura tem utilizado testes de adsorção 

de azul de metileno ou adsorção de iodo para estimar a área superficial de materiais de 

carbono (BORGES et al., 2016; BRUM et al., 2008). Brum e colaboradores (2008) utilizou 
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o azul de metileno para estimar a área superficial de materiais de carbono. Esses autores 

obtiveram isotermas de adsorção variando a concentração de AM de 10 a 1000 mg L
-1

 e 

calcularam o coeficiente de adsorção máxima (BRUM et al., 2008). Aplicando este 

coeficiente de adsorção máxima na Equação 13 eles obtiveram os valores estimados de 

área superficial. 

𝑆𝐴𝑀 =  𝑆𝐴𝑀° × 𝑏                                                        (13) 

onde SAM° é a área superficial do AM (1,93 m
2
 g

-1
) e b é a capacidade máxima de adsorção 

do carvão. 

Utilizando deste princípio foi realizada uma comparação qualitativa, sendo possível 

analisar o material que possui a maior área superficial dentre os materiais preparados.  

 

3.4.5.3  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As micrografias das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura TESCAN, modelo VEGA LHM disponível no - Laboratório Multiusuário de 

Microscopia Avançada  (LMMA) / UFVJM. O procedimento de preparação dos materiais 

para análise consistiu na deposição dos sólidos sobre fitas de carbono previamente fixadas 

em porta amostras. Em seguida, foi depositada uma fina camada de ouro utilizando 

um metalizador modelo Q150RS (Quorum Technologies Ltda., Reino Unido) para 

melhorar a condução das amostras. 

3.4.5.4 Espectroscopia de Energia dispersiva de raios-X 

O mapeamento da composição de superfície do material e proporção entre carbono, 

nitrogênio e cromo foi estabelecido pela Espectroscopia de Energia dispersiva de  

Raios-X, com um analisador da Oxford Instruments (Reino Unido) acoplado ao 

microscópio eletrônico de varredura (TESCAN modelo VEGA3 LMH, República Checa).  

 Caracterização eletroquímica 3.4.6

3.4.6.1 Preparação do eletrodo de pasta de grafite com os carvões 

Neste trabalho, a investigação das propriedades eletroquímicas dos materiais de 

carbono foi realizada com eletrodos de pasta de carbono. Os eletrodos foram preparados 

com uma proporção de 90% e 5% de grafite e carbonos, respectivamente. Esta mistura foi 

macerada em um almofariz de porcelana com uma quantidade de nujol, equivalente a 5% 
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em massa, até a obtenção de uma pasta homogênea (Figura 14). Finalmente, a pasta foi 

acondicionada dentro de um tubo de vidro confeccionado conforme mostra a Figura 14. 

Este procedimento foi realizado para todas as amostras dos carvões. Após essa confecção, 

todos os eletrodos foram caracterizados eletroquimicamente e utilizados para promover a 

reação de desprendimento de oxigênio (RDO) e reação de redução de oxigênio (RRO). 

 

 Figura 14- Procedimento de preparação das pastas de grafite com os carvões e esquema ilustrando o eletrodo 

confeccionado com as pastas. 

 

3.4.6.2 Caracterização  eletroquímica dos eletrodos 

Todos os dados experimentais foram obtidos com um potenciostato PGSTAT 101 

da Autolab acoplado a um microcomputador contendo o software NOVA versão 2.1 

usando o tradicional sistema de três eletrodos. O eletrodo de referência usado foi o 

Ag/AgCl (3 mol L
-1

) tendo como contra-eletrodo um fio de platina. Os eletrodos de 

trabalho utilizados foram aqueles preparados segundo o procedimento 3.4.6.1. 

Primeiramente, a investigação do comportamento eletroquímico dos eletrodos 

preparados com os diferentes materiais foi baseada na suas propriedades capacitivas e de 

área eletroquímica ativa. 

Para a obtenção da corrente capacitiva formada pela dupla camada elétrica na 

interface eletrodo/solução foi utilizada a metodologia descrita por Da Silva, De Faria e 

Boodts (2001). Os voltamogramas cíclicos foram obtidos em KOH 0,1 mol L
-1

, pH 13, 

variando a velocidade de varredura de 5 até 100 mV s
-1

 em uma intervalo pseudo-

capacitivo de -0,1 a 0,1 V versus Ag/AgCl, visando assim atender as premissas teóricas 

relatadas na literatura (DA SILVA, L. M.; DE FARIA; BOODTS, 2001). Os valores 

experimentais das capacitâncias diferencial total e externa foram calculados a partir dos 

valores das correntes voltamétricas mensuradas em 0,09 V versus Ag/AgCl. 
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As áreas eletroquimicamente ativas dos eletrodos de trabalho foram estimadas a 

partir de voltamogramas cíclicos, em velocidades de varredura de 5 a 250 mV s
-1

, de uma 

solução de ferricianeto de potássio 1 mmol L
-1

 contendo KCl 0,1 mol L
-1 

como eletrólito de 

suporte.  

A partir dos voltamogramas foram traçados gráficos de corrente de pico (anódica e 

catódica) em função da raiz quadrada da velocidade de varredura onde a média dos 

coeficientes angulares foram utilizados para os cálculos (BRETT; BRETT, 1993; SKOOG 

et al., 2006; WANG, JOSEPH, 2001). 

3.4.6.3 Catálise para a reação de desprendimento de oxigênio (RDO)  

As reações de desprendimento de oxigênio foram obtidos em uma solução de KOH 

em pH 13. Os voltamogramas foram obtidos em uma janela de potencial de 0,2 a 1,0 V 

versus Ag/AgCl com velocidades de varredura de 10 mVs
-1

. Os experimentos foram 

realizados sob agitação de 500 rpm e com purga de N2. 

A eficiência dos eletrocatalisadores foi avaliada comparando a atividade global e 

atividade intrínseca dos eletrodos. 

 A atividade global é tipicamente avaliada na literatura por meio da determinação 

do sobrepotencial necessário para alcançar uma densidade de corrente de 10 mA cm
-2

. 

Neste contexto, o eletrocatalisador que apresenta o menor sobrepotencial é considerado o 

melhor (TAHIR et al., 2017). Já a atividade intrínseca dos eletrocatalisadores leva em 

consideração a corrente capacitiva gerada pelos eletrodos, fornecendo um resultado mais 

realístico da eficiência dos eletrocatalisadores. Nesta metodologia, os resultados obtidos 

com os sobrepotenciais são normalizados pela carga capacitiva gerada por cada eletrodo, 

eliminando a influência da área e possibilitando estudar outras propriedades dos materiais 

que são determinantes na atividade eletrocatalítica.  

3.4.6.4 Catálise para reação de redução de oxigênio (RRO) 

Os estudos eletrocatalíticos para a reação de redução de oxigênio (RRO) também 

foram realizados em KOH, pH 13. Porém, a solução foi saturada com ar, borbulhando-se ar 

atmosférico por 10 min e durante os voltamogramas foi mantido o fluxo de ar para 

manutenção da saturação. Os voltamogramas foram obtidos em uma janela de potencial de 

-0,8 a 0 V versus Ag/AgCl com velocidade de varredura de 10 mVs
-1

.  Neste experimento 

foi realizado também voltamogramas na solução de KOH, pH 13 com purga de N2 para a 

obtenção do sinal considerado como branco.  
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A eficiência dos eletrocatalisadores também foi comparada utilizando a atividade 

global e intrínseca, assim como foi realizado no procedimento 3.4.6.3 para a RDO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 Caracterização do colágeno hidrolisado bruto 4.1

O colágeno hidrolisado bruto (Figura 15) foi obtido a partir de resíduos (aparas, 

tiras e serragem) de couro wet blue da indústria de curtimento de couro usando um método 

inovativo baseado em simples reações químicas em meios ácido e/ou básico. Nestes 

processos os índices de remoção do cromo que são utilizados no processamento podem ser 

superiores a 99% (DE OLIVEIRA, L.C.A.; DALLAGO; FILHO, 2004). Devido às grandes 

potencialidades para diferentes aplicações, as características deste material têm sido 

amplamente estudadas e divulgadas (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et al., 2008), (DE 

OLIVEIRA, L. C.A. et al., 2007), (NOGUEIRA et al., 2011) e (SILVA, R. C. et al., 2012). 

Entretanto, neste trabalho a amostra fornecida pela empresa Vancouros também foi 

caracterizada com diferentes técnicas. 

Figura 15- Colágeno hidrolisado cedido pela empresa Vancouros Company 

 

 

Como previamente observado por de Oliveira e colaboradores (2008), após o 

processo de extração do cromo, a estrutura fibrosa tipicamente observada no couro wet 

blue é destruída gerando um material com uma morfologia de baixa porosidade constituída 
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por aglomerados sem uma morfologia definida (Figura 16) (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et 

al., 2008).  

Figura 16- Imagens do colágeno hidrolisado bruto obtidas com MEV. 

  

  

 

A composição elementar do colágeno hidrolisado bruto é principalmente 

constituída de material orgânico e por traços de diferentes metais. A presença de Ca, Cr, K, 

Mg, Fe, Mn, e Zn  tem sido tipicamente observada. No entanto, o teor mais significativo é 

do Cr que está presente em uma concentração de 84,7 mg kg
-1

de colágeno hidrolisado 

bruto (DE OLIVEIRA, D. Q. L. et al., 2008). 
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Neste trabalho, os percentuais obtidos com a espectroscopia dispersiva de raios-X 

são mostrados na Tabela 2. Como observado por outros autores, a amostra apresenta 

quantidades significativas de Ca e Cr, além de Na e Cl. Através do mapeamento dos 

elementos C, N e Cr (Figura 17), Foi possível notar que estes elementos encontram-se 

distribuídos homogeneamente por toda a amostra. 

Tabela 2- Composição química do colágeno hidrolisado bruto obtido com EDS. 

Elemento Percentual em massa / % Percentual atômico / % 

C 47 54 

N 30 29 

O 22 19 

Na 0,4 0,2 

Cl 0,1 0,04 

Ca 0,2 0,08 

Cr 0,2 0,05 

   

 

Figura 17- Mapeamento EDS dos elementos C, N e Cr. 
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Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos a partir da análise elementar da 

fase orgânica. Além da presença de carbono, hidrogênio e oxigênio (obtido por diferença), 

foi observado a presença de 16,9% de nitrogênio, proveniente tanto na ligação peptídica 

(amida) quanto na cadeia lateral de alguns aminoácidos tais como lisina e histidina. A 

estrutura proteica ainda possui aproximadamente 0,3% de enxofre oriundo principalmente 

da metionina e cistina presentes no colágeno (GOISSIS, 2007).   

Tabela 3- Composição elementar da fase orgânica do colágeno hidrolisado bruto. 

Amostra 
 Nitrogênio / 

% 

 Carbono /  

 % 

 Hidrogênio/ 

% 

% 

Enxofre / 

% 

COL 16,95 40,42 6,40 0,28 

 

Esses elementos encontram-se na estrutura do colágeno formando diferentes grupos 

funcionais, principalmente amida, amina e grupos carboxílicos. As bandas de absorção, 

características destes grupos na região do infravermelho, podem ser claramente observadas 

no espectro mostrado na Figura 18.  

Figura 18- Espectro IVTF obtidos para o colágeno hidrolisado bruto. 

 

 

As bandas de amida I, II e III são observadas em 1633 (νC = O), 1545 (δN-H), e 

1240 cm
-1

(ν C-N). Os estiramentos O-H e N-H são observados em torno de 3450 cm
-1 

e 

3275 cm
-1

, respectivamente. Assim como estiramento C-H de carbono sp
2
 a 3073 cm

-1
. 
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Estas absorções são originadas de alguns aminoácidos que podem estar presente na 

estrutura do colágeno, por exemplo, tirosina, glicina e hidroxprolina (CAMACHO et al., 

2001; PETIBOIS et al., 2014). 

Muito destes grupos funcionais apresentam acidez de BrØnsted em valores de  pKa 

que podem variar de aproximadamente 3 a 9. Devido à presença de uma grande variedade 

de grupos funcionais ácidos e em concentrações relativamente baixas, a curva de titulação 

mostrada na Figura 19 não apresenta as típicas regiões de tamponamento observadas nas 

titulações para ácidos fracos.  

Figura 19- Curva de titulação do colágeno hidrolisado bruto 

 

Todavia, a partir de um robusto método de regressão não-linear já bem estabelecido 

e usado para caracterização das propriedades ácido-base de diferentes (nano)materiais 

(ALVES et al., 2016; DE MESQUITA et al., 2011; GORGULHO et al., 2008) foi possível 

obter os pKa’s e as respectivas concentrações dos grupos ácidos presentes na estrutura do 

colágeno bruto. Os resultados são mostrados na Tabela 4. Com relação às constantes de 

acidez, no geral, os resultados são semelhantes aos previamente relatados. Os grupos 

funcionais com pKa próximos a 4 e 5  são atribuídos, as terminações das cadeias 

poliméricas e aos grupos carboxílicos presentes nas cadeias lateral de ácidos aspártico e 

glutâmico. O pKa próximo a 7 corresponde ao grupo de imidazol de histidina. Enquanto 

que os pKa maiores  corresponde a presença de grupos fenólicos e aminas de diferentes 
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aminoácidos, principalmente tirosina e lisina (DE MESQUITA et al., 2011; LIMA; 

MASINI, 1999; MASINI; GODINHO; ALEIXO, 1998).  

Tabela 4- Propriedades ácido-base da amostra de colágeno bruta. 

Propriedades ácido-base 

pKa 
Grupos funcionais  

ácidos / mmol g
-1

 

4,06 0,198 

5,71 0,0790 

7,02 0,0705 

8,17 0,0485 

9,65 0,198 

Total 0,594 

 

Por outro lado, as concentrações observadas são inferiores aos relatados por (DE 

MESQUITA et al., 2011). A diferença é devido ao procedimento de preparação da 

amostra. No trabalho mencionado na literatura, a curva de titulação obtida corresponde 

apenas à fase solúvel. Aqui, a amostra foi triturada e diretamente adicionada na célula de 

titulação.  

 Caracterização dos carbonos obtidos por meio da pirólise da amostra de 4.2

colágeno hidrolisado bruto. 

Uma vez caracterizada a amostra de colágeno e observado principalmente a 

presença de um significativo montante de nitrogênio e também a presença de diferentes 

íons metálicos, investigou-se a possibilidade destes metais influenciarem as propriedades 

texturais dos carbonos, com efeitos similares aos observados quando se utiliza NaOH 

(STAVROPOULOS; ZABANIOTOU, 2005), H3PO4 (PHAN et al., 2006), ZnCl2 (SAKA, 

2012) e FeCl3 (OLIVEIRA, L. C. A. et al., 2009). Para isto realizou-se a pirólise do 

colágeno hidrolisado bruto em três diferentes temperaturas 300, 400 e 600°C, determinadas 
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a partir dos eventos térmicos observados na curva termogravimétrica mostrada no 

Apêndice A (Análise termogravimétrica do colágeno).  

Depois de obtidos, os carbonos foram caracterizados com relação a sua estrutura, 

química superficial, morfologia e propriedades texturais. Estas propriedades são 

importantes na investigação das propriedades eletroquímicas dos materiais de carbono que 

serão apresentadas no item 5 deste trabalho.  

Na Figura 20 são mostrados os difratogramas de raios-X da amostra de colágeno e 

dos materiais pirolisados em diferentes temperaturas. O colágeno hidrolisado bruto 

utilizado como precursor para os materiais de carbono, apresenta em seu difratograma 

picos cristalinos atribuídos aos compostos metálicos residuais. Na Figura 20 são 

destacados os picos referentes ao oxido de cromo (Cr2O3), cartão JCPDS numero 38-1479 

e cromo metálico (Cr), cartão JCPDS número 06-0694. Os resultados da análise com EDS 

mostram percentuais de cromo relativo a C, N e O abaixo de 2,5% em todas as amostras 

(Tabela 5). Devido a “lavagem” com ácido, acredita-se que todo o cromo presentes nas 

amostras de carbono encontram-se encapsulados pelas estruturas de carbono. 

 

Tabela 5- Tabela composição elementar relativa de Cr, C, N e O obtida com EDS, para as amostras de 

carbono preparadas em diferentes temperaturas. 

Amostras 
C 

% em peso 

N 

% em peso 

O 

% em peso 

Cr 

% em peso 

CA300 60,0 17,3 21,8 1,2 

CA400 61,3 15,4 22,2 1,1 

CA600 77,4 8,3 11,9 2,4 
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Figura 20- Difratogramas de raios-X da amostra de colágeno hidrolisado bruto e dos materiais de carbono 

obtidos pela pirólise em diferentes temperaturas. 

 

 

Estes metais residuais são provenientes tanto do processamento do couro, quanto 

dos processos de purificação do resíduo de couro wet blue aplicados pela empresa 

Vancouros company (DE OLIVEIRA, L. C.A. et al., 2007; DE OLIVEIRA, L.C.A.; 

DALLAGO; FILHO, 2004). Além da presença destes picos é possível notar um pico largo 

entre 15 e 35° 2 característica de material amorfo e desordenado. 

Analisando os difratogramas obtidos para os materiais de carbono percebe-se uma 

mudança significativa quando comparada ao seu precursor. Os materiais preparados 

possuem um perfil de difração semelhante entre si, os quais são característicos de materiais 

de carbono de baixa cristalinidade, com a presença de um pico largo correspondente a 

grafite desordenado ao redor de 25° 2. Na amostra preparada a 400ºC este pico é 

ligeiramente mais estreito, indicando um melhor empacotamento das camadas de grafeno. 

Por outro lado, verifica-se também a presença de alguns picos cristalinos originados pela 

presença de traços de metais existentes na amostra de colágeno hidrolisado bruto, 
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principalmente em 44° 2θ, atribuídos a carbeto de cromo ou cromo metálico (DE 

OLIVEIRA, L. C. A. et al., 2013; LOUBIÈRE et al., 1998).  

Para uma melhor caracterização da estrutura dos carbonos obtidos, foi utilizada a 

espectroscopia de espalhamento Raman. Em estruturas grafíticas desordenadas de carbono, 

ocorre o aparecimento de duas bandas características conhecidas na bibliografia como 

bandas D e G. A banda G (grafite) ocorre devido à presença de modos vibracionais 

presentes em ligações do tipo C=C, ou seja, está presente em todas as formas sp²  

(Figura 21a). Todos os sítios sp² são ativos neste modo, seja na forma de cadeias alifáticas 

ou na forma de anéis. A banda G surge do espalhamento Raman referente ao modo de 

simetria de primeira ordem (E2g) envolvendo apenas um fônon. Já a banda D (desordem), 

embora também se relacione às ligações tipo sp², ela é referente ao modo vibracional (A1g) 

tipo respiração de anéis como mostra a Figura 21b. Este modo, torna-se ativo somente na 

presença de desordem estrutural (FERRARI; ROBERTSON, 2000; LOBO et al., 2008).  

Figura 21- Movimento dos átomos de carbono sp². (a) banda G e (b) banda D. 

 

Fonte: Adaptado de (FERRARI; ROBERTSON, 2000; LOBO et al., 2008) 

 

Os espectros obtidos para os materiais de carbono são mostrados na Figura 22a. 

Todas as amostras apresentam bandas de espalhamento ao redor de 1300 cm
-1

, 

correspondente à banda D, e em 1600 cm
-1 

a banda G. A banda G sugere a presença de 

significativas quantidades de material grafítico enquanto a banda D indica a aromatização 

do precursor orgânico, uma vez que está associada à respiração dos anéis aromáticos. 

Porém esta vibração também pode ser ativada pela presença de material amorfo e/ou 

defeitos estruturais presentes na estrutura grafítica (FERRARI; ROBERTSON, 2001, 

2000; LOBO et al., 2008). 
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Figura 22- Espectros Raman obtidos para as amostras de carbonos CA300, CA400 e CA600 (a) e 

representação esquemática da distribuição dos grupos funcionais nitrogenados (b). 

a) b) 

 
 

  

Comumente tem sido utilizado a razão entre a intensidade das banda  D e G para 

monitorar o grau de desordem dos materiais de carbono. No caso dos materiais preparados, 

houve uma ligeira diminuição nesta razão com a mudança da temperatura de pirólise de 

300 (D/G = 0,96) para 400 ºC (D/G = 0,90) sugerindo um maior ordenamento grafítico 

nessa amostra. Por outro lado, ela aumenta significativamente com o aumento da 

temperatura de pirólise para 600 °C (D/G = 1,28). Acredita-se que este aumento é 

ocasionado pela criação de defeitos na estrutura grafítica por meio da incorporação de 

heteroátomos como, por exemplo, átomos de nitrogênio (ARRIGO et al., 2008) e ou a 

diminuição dos cristalitos (LOBO et al., 2008).  

Dentro deste contexto, uma vez que os percentuais de nitrogênio obtidos com a 

análise elementar, apresentados na Tabela 6, comprovam a manutenção de um percentual 

significativo de nitrogênio em todos os materiais de carbono, as amostras pirolisadas a 300 

e 400°C apresentariam um aumento no grau de ordenação do material com os grupos 

nitrogenados sendo incorporados nas bordas dos planos basais. Por outro lado com a 

elevação da temperatura de pirólise para 600°C, as funcionalidades de nitrogênio passam a 
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ser inseridas no interior das camadas de grafeno criando defeitos e aumentando a 

intensidade de espalhamento da banda D (Figura 22b). Em adição, com a diminuição do 

tamanho dos cristalitos, os grupos piridínicos podem ser mais expostos e predominantes. 

Tabela 6- Análise elementar dos carvões preparados com colágeno hidrolisado bruto. 

Amostras % Carbono %Nitrogênio % Hidrogênio 

CA 300 63,34 11,58 2,19 

CA 400 58,39 13,82 5,06 

CA 600 74,20 13,28 2,68 

 

O monitoramento da razão m/Z = 30 proveniente da perda de NO durante a análise 

termogravimétrica (TG-MS), mostra claramente um aumento da estabilidade térmica dos 

grupos nitrogenados principalmente na amostra pirolisada a 600°C  

(Figura 23). 

  

Figura 23- Deconvolução dos picos obtidos para a razão massa carga (m/z = 30) para o NO obtida da análise 

termogravimétrica das amostras de carbono pirolisadas a partir do colágeno hidrolisado bruto. 

 

 

Já é bem estabelecido na literatura que grupos piridínicos e de nitrogênio grafítico 

são grupos termicamente mais estáveis em relação a grupos funcionais amida, amina, 
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pirrol, lactama e piridona como mostra as análises feitas em XPS apresentadas por Arrigo e 

colaboradores (2008) e observadas também por Ismagilov e colaboradores (2009) e Rajesh 

e Pandurangan (2014). Esta estabilidade térmica esta diretamente relacionada com a força 

(estabilidade) da ligação entre os átomos de nitrogênio e carbono. Para os grupos de 

nitrogênio grafítico e piridínico, este valor de energia de ligação é superior ao encontrado 

para os demais grupos nitrogenados o que demanda uma quantidade de energia maior para 

que essas ligações sejam rompidas (ARRIGO et al., 2008). 

O aumento da temperatura de pirólise também causa significativas mudanças na 

química superficial dos materiais. A fim de investigar estas mudanças foi realizada a 

caracterização por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (IVTF). 

Ela permite evidenciar a presença de diferentes grupos funcionais, incluindo os 

nitrogenados, no material. Porém, normalmente, as interpretações dos espectros obtidos 

para amostras de carbono são complicadas, devido a grande absorção de radiação 

infravermelha pelo carbono e a complexidade/heterogeneidade dos grupos funcionais 

presentes em sua superfície. Todavia, sua análise pode ajudar na identificação de alguns 

dos principais grupos funcionais introduzidos na superfície do carbono, principalmente nas 

regiões de defeitos e extremidades (FIGUEIREDO, J.L et al., 1999; GÓMEZ-SERRANO 

et al., 1999).  

Na Figura 24a, os espectros de IVTF para os carvões preparados com o colágeno 

hidrolisado bruto são apresentados. Os estiramentos característicos das ligações C=O e 

C=C (1800 a 1600 cm
-1

), em conjunto com os estiramentos O-H e N-H (~v 3400 cm
-1

) são 

claramente observados. Estas absorções estão relacionadas à presença de vários grupos 

funcionais na superfície dos materiais como grupos fenólicos, carboxílicos e nitrogenados 

(amidas e aminas) (BRENNAN et al., 2001; PAVIA et al., 2010). É possível observar 

também na região de 1150 a 1400 cm
-1 

estiramentos característicos das ligações N-O, C-O 

e C-N, como esperado devido à presença de nitrogênio e oxigênio na composição dos 

carvões (PAVIA et al., 2010).  
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Figura 24- Espectros IVTF para os carvões CA300, CA400 e CA600 (a). Ampliação da região entre 1900 e 

850 cm
-1 

(b). 

 

Ainda é possível notar algumas diferenças entre os espectros, a banda de OH para a 

amostra pirolisada a 600°C é mais estreita, assim como ombro em torno de 1700 cm
-1

 

(região de estiramentos C=O) visualizado nos espectros das amostras CA300 e CA400, 

porém, ausente na amostra CA600 (Figura 24b), estas observações sugerem que o aumento 

da temperatura de pirólise acarreta a diminuição de alguns grupos funcionais na superfície 

do material, principalmente aqueles de estabilidade térmica menor.  

 Se por um lado a espectroscopia IVTF permite a identificação de diferentes grupos 

funcionais, a concentração de muitos destes grupos podem ser extraídas por meio dos 

ajustes não lineares das curvas de titulações potenciométrica. Na Figura 25 são mostradas 
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as curvas obtidas com a titulação potenciométrica para os carvões CA300, CA400 e 

CA600. 

 Figura 25- Curvas obtidas com a titulação potenciométrica das amostras CA300, CA400 e CA600. 

 
 

Utilizando o ajuste matemático descrito na literatura (ALVES et al., 2016; DE 

MESQUITA; MARTELLI; GORGULHO, 2006) pode-se estimar a quantidade de grupos 

funcionais ácidos e básicos presentes no material. A análise dos resultados destes ajustes 

está reunida na Tabela 7.   

 

Tabela 7- Propriedades ácido-base das amostras CA300, CA400 e CA600 obtidas a partir das curvas de 

titulação potenciométrica. 

CA300 CA400 CA600 

pKa 

Grupos 

funcionais ácidos 

/ mmol g
-1

 

pKa 

Grupos 

funcionais ácidos 

/ mmol g
-1

 

pKa 

Grupos 

funcionais ácidos 

/ mmol g
-1

 

4,6 0,03 5,0 0,006 - - 

5,7 0,05 5,7 0,043 5,9 0,019 

7,3 0,04 7,6 0,031 7,7 0,010 

9,1 0,25 9,2 0,18 9,2 0,053 

Total 0,37 Total 0,26 Total 0,082 
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De certa forma, as propriedades ácido-base obtidas a partir da titulação 

potenciométrica são concordantes com as observações dos espectros IVTF e análise 

elementar. Há uma diminuição dos grupos funcionais ácidos com o aumento da 

temperatura de pirólise. Destacando o não aparecimento do pKa abaixo de 5 para a amostra 

CA600, tipicamente atribuído a grupos carboxílicos. Por outro lado, os materiais exibem 

uma alta concentração de grupos funcionais com pKa de 9,1 que podem ser atribuído a 

diferentes grupos funcionais, como os fenólicos. 

As imagens dos materiais de carbono obtidas com MEV são mostradas na  

Figura 26. No geral, observa-se uma morfologia similar para ambos os materiais, 

independente da temperatura de pirólise. Pode ser visto nas imagens que a superfície 

externa das partículas de carvão apresenta baixa rugosidade. Por outro lado, é possível 

notar presença de fissuras, fendas nas regiões de fratura, especialmente na amostra CA300, 

Figura 26b, mas sem a presença significativa de macroporos, sugerindo que o simples 

tratamento térmico do colágeno não produz materiais de carbono com alta porosidade.  

 

Figura 26- Imagens de MEV dos carvões CA300 (a, b), CA400 (c, d) e CA600 (e, f). 
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Esperava-se que os resíduos metálicos presentes no colágeno hidrolisado bruto, 

funcionassem como agentes ativantes modificando a textura dos materiais, porém, nas 

temperaturas e condições empregadas, este efeito não foi observado. 

Logo as análises por BET, mostradas no Apêndice B – (Isotermas de adsorção de 

nitrogênio) apresentam isotermas de adsorção de nitrogênio sem um padrão bem definido. 

Elas apresentam uma baixa adsorção de N2, semelhante à isoterma do tipo II, a qual é 

característica de material não poroso ou macroporoso (BRUNAUER; EMMETT; 

TELLER, 1938; FIGUEIREDO, JOSÉ LUÍS; RIBEIRO, 2007; SING et al., 1985). Estes 

resultados sugerem um material com área superficial específica inferior a 20 m
2 

g
-1

.  

Na Figura 27 é mostrada uma representação esquemática do resultado deste 

processo de pirólise. 

Figura 27- Representação esquemática dos carbonos porosos obtidos a partir do colágeno hidrolisado e suas 

possíveis estruturas de acordo com o tratamento térmico. 

 

 

Após esta ampla caracterização conclui-se que, com a pirólise 300ºC inicia-se o 

processo de aromatização do colágeno hidrolisado com a formação de significativas 

quantidades de grupos funcionais ácidos, incluindo oxigenados e nitrogenados tais como 

 –COOH, NH2, OH, N-OH, C=O, entre outros de menores estabilidades térmicas. Com o 
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aumento da temperatura de pirólise para 400ºC, há eliminação de uma parcela destes 

grupos e um aumento do ordenamento grafítico. Por fim, a pirólise a 600ºC promove uma 

mais profunda mudança nas características do material com uma eliminação e modificação 

bem significativa de grupos funcionais, a diminuição dos cristalitos e formação de grupos 

funcionais termicamente mais estáveis, tais como os piridínicos e N-grafítico (nitrogênio 

quartenário). 

 Caracterização dos xerogéis e criogéis de colágeno e seus respectivos carbonos 4.3

 Caracterização dos precursores (xerogel e criogel de colageno) 4.3.1

Uma vez que a estrutura, química superficial assim como a área superficial e 

porosidade são determinantes para um bom desempenho eletroquímico, buscou-se 

melhorar estas propriedades apresentadas pelos carvões preparados do colágeno 

hidrolisado bruto, principalmente as duas últimas. A estratégia foi à preparação de 

hidrogéis de colágeno, os quais foram secos de duas formas: 70°C à pressão ambiente 

(xerogel) e liofilização (criogel).  

Na Figura 28 são mostradas as imagens dos três materiais de colágeno precursores 

que foram usados na obtenção dos materiais de carbono apresentados neste trabalho. Se 

por um lado, o xerogel apresenta um aspecto vítreo e translúcido, o criogel apresenta um 

aspecto semelhante a uma espuma, sendo mais volumoso, sugerindo uma maior 

manutenção da estrutura porosa após a remoção do solvente (água). 

Figura 28- Imagens de 1 g das diferentes amostras de colágeno. (a) colágeno hidrolisado cedido pela empresa 

Vancouros Company, (b) xerogel de colágeno e (c) criogel de colágeno. 

 

Todas as caracterizações realizadas para a amostra de colágeno bruto foram 

realizadas para as amostra de hidrogéis secos, isto é, análise elementar, espectroscopia na 

região do infravermelho, titulação potenciométrica e microscopia eletrônica de varredura. 
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Exceto as imagens de MEV, todos os outros resultados estão mostrados no 

Apêndice C (caracterização dos hidrogéis de colágeno), uma vez que, em geral, os 

resultados obtidos são similares a aqueles observados para a amostra de colágeno bruta.  

As diferenças mais significativas estão nas concentrações dos grupos funcionais 

ácidos obtidas com os ajustes feitos na curva de titulação potenciométrica. Nas amostras 

obtidas do hidrogel observa-se uma maior quantidade total de grupos funcionais assim 

como um percentual mais significativo de grupos funcionais carboxílicos (pKa <5). Estes 

resultados estão relacionados com uma maior solubilização das cadeias poliméricas mais 

hidrofílicas.  

Diferentemente dos resultados anteriores, as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura mostram resultados interessantes (Figura 29 e Figura 30). 

As imagens de MEV das amostras de colágeno bruta e de uma fratura do filme 

obtida do hidrogel seco a pressão ambiente (xerogel de colágeno), são semelhantes apesar 

da partícula da amostra de xerogel ser formada por um aglomerado de estruturas de menor 

tamanho.  

 No entanto, o criogel de colágeno apresenta uma superfície altamente porosa 

constituída por macroporosidades interconectadas com poros inferiores a 1 m. Estes 

resultados são muito similares a aqueles observados em outro trabalho, com colágeno 

extraído de resíduos de pele de animais (MEIYAZHAGAN et al., 2016). 

Figura 29- Imagens de MEV para a amostra de xerogel de colágeno (hidrogel seco em estufa a 70°C pressão 

ambiente). 
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Figura 30- Imagens de MEV para a amostra de criogel de colágeno (hidrogel seco por liofilisação). 

  

  

 

O efeito observado está diretamente ligado, a forma de secagem aplicada ao 

hidrogel de colágeno. Utilizando a liofilização o solvente é retirado da estrutura sem causar 

sua destruição uma vez que o solvente é sublimado (passa do estado sólido diretamente 

para o estado gasoso) o que preserva a estrutura de poros. O mesmo não ocorre para a 

secagem em pressão ambiente (até 300°C), a tensão superficial exercida pelo líquido nas 

paredes dos poros na interface líquido-vapor destrói grande parte da estrutura formada no 

processo de obtenção do gel. Neste caso, o solvente ao deixar a estrutura faz com que ela 

se empacote obtendo um material pouco poroso e de maior densidade (BUCHTOVÁ; 
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BUDTOVA, 2016; LONG; WENG; WANG, 2018). A Figura 31 mostra um esquema que 

representa o processo de secagem do gel. 

Figura 31- Esquema simplificado do processo de secagem dos hidrogéis por liofilização e a pressão 

ambiente. 

 

 

 Caracterização dos carbonos obtidos por meio da pirólise das amostras 4.3.2

de hidrogel de colágeno  

Após a etapa de caracterização dos hidrogéis secos, xerogel e criogel de colágeno, 

os materiais foram pirolisados com os mesmos parâmetros aplicados anteriormente para o 

colágeno hidrolisado bruto, nas três temperaturas 300, 400 e 600°C. 

    Como pode ser observado na Figura 32 (a) e (b), a estrutura dos carvões xerogéis 

e criogéis apresentam grandes semelhanças com os carvões preparados com o colágeno 

hidrolisado bruto. Os difratogramas de raios-X também apresentam um pico largo por 

volta de 25° 2θ correspondente há grafite desordenado (material amorfo) e/ou menores 

tamanhos de cristalitos. Assim como nas amostras obtidas com colágeno bruto, observa-se 

um estreitamento deste pico nas amostras pirolisadas a 400°C e a presença de alguns picos 

cristalinos atribuídos à presença de estruturas de cromo, em especial nos materiais 

preparados em temperaturas mais elevadas. 

Nestas condições, a maior eliminação de grupos funcionais e mesmo a 

decomposição térmica das estruturas dos materiais de carbono eleva a concentração das 

fases metálicas. Importante destacar que mesmo após a “limpeza” dos carbonos com ácido 

clorídrico concentrado, as amostras ainda apresentam cromo residual. Acredita-se que estes 
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compostos metálicos estão encapsulados por estruturas de carbono, que as protegem do 

ataque ácido. De fato, a amostra CRI600 é a que apresenta à maior intensidade relativa do 

pico atribuído a presença de cromo, em 44° 2 como consequência da maior capacidade 

de encapsulamento do criogel e da temperatura de pirólise elevada.  

 

Figura 32- Difratogramas de raios-X  obtidos para os carbonos: (a) CRI300, CRI400, CRI600 e (b) XE300, 

XE400, XE600 e seus respectivos precursores. 

  

Os espectros RAMAN (Figura 33 (a) e (b)) apresentam as mesmas bandas em  

1300 e 1600 cm
-1

 correspondentes à banda D e G apontando a presença de material 

desordenado amorfo e grafítico ordenado respectivamente. 

Percebe-se que, com o aumento da temperatura de pirólise, as bandas se tornam 

mais definidas, além disso, é comum observar que para temperaturas de pirólise mais 

elevadas a banda G se torne mais intensa devido a maior ordenamento grafítico. Daí é 

comum observar uma diminuição da razão das bandas D e G com o aumento da 

temperatura de pirólise. 
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Figura 33- Espectros RAMAN para os carvões (a) xerogéis e (b) criogéis. 

  

 

As razões das intensidades D e G apresentadas pelos carvões preparados dos 

hidrogeis de colágeno são mostradas na Tabela 8. Para os carvões xerogéis houve um 

aumento da razão D e G com o aumento da temperatura de pirólise. Isso novamente 

fornece indícios sobre a inserção de heteroátomos na estrutura dos carbonos como, por 

exemplo, grupos nitrogenados, ocasionando um aumento de defeitos na rede cristalina, 

ativando a banda D.  

 

Tabela 8- Razão D/G para as amostras de carvão preparadas dos hidrogeis de colágeno. 

 
Temperatura de pirólise 

300°C 400°C 600°C 

Amostras XE300 CRI300 XE400 CRI400 XE600 CRI600 

Razão D/G 0,88 0,98 0,99 1,01 1,10 0,98 

  

Por outro lado para os carvões criogéis houve praticamente uma manutenção entre a 

razão D e G. Todavia como é esperada uma diminuição desta razão com o aumento da 

temperatura de pirólise, este resultado também sugere que banda a D foi ativada, muito 

provavelmente pela presença de heteroátomos de nitrogênio na rede cristalina.  



91 

 

A presença de heteoátomos de nitrogênio na estrutura dos carvões é confirmada 

com a análise elementar (Tabela 9). O aumento da porcentagem de carbono e a diminuição 

de N e H evidencia a eliminação de grupos funcionais. A análise térmica do colágeno 

apresentada no (Apêndice A) e discutida anteriormente mostra que durante a pirólise 

ocorre à perda de CO2, H2O, NH3 e CH4. É importante mencionar que, mesmo para a 

pirólise a 600°C, houve a manutenção de uma porcentagem significativa de nitrogênio no 

material de carbono, semelhante ao observado na amostra pirolisada a 400°C. 

 

Tabela 9- Análise elementar dos carvões preparadas dos hidrogéis de colágeno. 

Amostras % Carbono %Nitrogênio % Hidrogênio 

XE300 50,5 14,0 4,0 

XE400 52,9 12,2 3,0 

XE600 60,8 12,1 1,3 

CRI300 56,8 15,1 4,9 

CRI400 58,2 13,9 3,5 

CRI600 61,2 13,7 2,4 

 

Como evidenciado também pela caracterização por IVTF (Figura 34), é possível 

notar a presença de estiramentos característicos das ligações C=O (v 1600 a 1800 cm
-1

),  

O-H e N-H (~v 3400 cm
-1

) N-O, C-N e C-O na região de 1200 a 1400 cm
-1 

sugerindo a 

presença de vários grupos funcionais inclusive nitrogenados. Estes resultados são 

semelhantes aos apresentados anteriormente pelos carvões de colágeno hidrolisado bruto. 

Na Figura 34 também é possível notar um estreitamento da banda de OH para as 

amostras pirolisadas em 600 °C. Este comportamento está de acordo com o que foi 

observado na análise elementar pela diminuição da porcentagem de O, N e H em sua 

composição. Em geral, o estreitamento da banda de O-H é causado pela menor quantidade 

de ligações de hidrogênio uma vez que a quantidade de grupos funcionais que participam 

desta interação é menor. A Figura 34 (c) e (d) mostra que, independente da temperatura de 

pirólise a região entre 1650 e 850 cm
-1

 apresenta as mesmas absorções, porém com 

intensidades relativas diferentes. Estiramentos C-N, N-O e C-O são observados nesta 

região e mais uma vez os resultados obtidos pela análise elementar estão de acordo, devido 
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à manutenção de oxigênio e nitrogênio na composição dos materiais. Importante destacar a 

maior absorção observada, ao redor de 1650 cm
-1

, para a amostra CRI600 em comparação 

com aquelas obtidas nas mesmas condições, o que sugere um padrão estrutural superficial 

distinto.   

 

Figura 34- Espectros de IVTF para os carvões xerogéis (a)  e para carvões criogéis (b). Ampliação da região 

entre 1900 e 850 cm
-1

 para carvões xerogéis (c),  e para carvões criogéis (d). 

  

  

 

Informações concordantes com as observações dos espectros IVTF também podem 

ser extraídas a partir das análises dos ajustes não lineares aplicados as curvas de titulações 

potenciométricas. Os resultados encontram-se reunidos na Tabela 10. 
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Tabela 10- Resultados da quantificação dos grupos ácidos e básicos presentes nos materiais de carbono 

preparados dos hidrogéis. 

P
ir

ó
li

se
 3

0
0

 °
C

 

CRI300 XE300 

pKa 
Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 
pKa 

Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 

4,1 0,071 4,3 0,13 

5,2 0,075 5,7 0,12 

6,7 0,081 7,5 0,13 

9,0 0,22 9,3 0,37 

Total 0,45 Total 0,76 

     

P
ir

ó
li

se
 4

0
0

 °
C

 

CRI400 XE400 

pKa 
Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 
pKa 

Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 

4,2 0,084 3,8 0,13 

5,6 0,086 5,5 0,11 

7,4 0,061 7,3 0,063 

9,1 0,22 9,1 0,29 

Total 0,45 Total 0,59 

     

P
ir

ó
li

se
 6

0
0

 °
C

 

CRI600 XE600 

pKa 
Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 
pKa 

Grupos funcionais ácidos / 

mmol g
-1

 

4,6 0,029 5,9 0,022 

6,2 0,061 7,7 0,008 

8,8 0,12 9,2 0,13 

Total 0,21 Total 0,16 

 

Pode ser observado que há uma diminuição dos grupos funcionais ácidos com o 

aumento da temperatura de pirólise. Por outro lado, os materiais exibem uma alta 

concentração de grupos funcionais com pKa acima de 8,8 que podem ser atribuído a 

diferentes grupos funcionais, por exemplo, os fenólicos. O mesmo comportamento também 
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havia sido demostrando anteriormente para os carvões preparados do colágeno hidrolisado 

bruto. 

Já os precursores hidrogéis, proporcionaram a obtenção de materiais com textura e 

morfologia mais porosa quando comparados aos carvões de colágeno bruto. Os ensaios de 

adsorção de azul de metileno (Figura 35) mostraram que os carbonos xerogéis e criogéis 

possuem uma capacidade de adsorção de AM superior, com destaque para os criogéis. 

Figura 35 - Gráfico de quantidade de azul de metileno adsorvida por grama de carvão. 

 

 

A capacidade de adsorção está diretamente ligada com a área superficial e as 

estruturas de poros presentes no material. Nesta dissertação assumiu-se que a capacidade 

máxima de adsorção dos carvões é aproximadamente equivalente a quantidade de AM 

adsorvido utilizando a concentração de 1000 mg L
-1

.
 
Aplicando a equação 13 e as 

informações obtidas no gráfico mostrado na Figura 35, obtiveram-se os resultados 

mostrados na Tabela 11. 
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 Tabela 11- Tabela contendo os valores de adsorção máxima de azul de metileno (b) e valores estimados de 

área superficial (SAM) para todos os carbonos preparados. 

Amostras b (mg g
-1

) SAM  (m
2
 g

-1
) 

CA300 37,7 72,8 

CA400 24,9 48,0 

CA600 54,8 105,7 

XE300 42,0 81,2 

XE400 71,1 137,2 

XE600 93,4 180,2 

CRI300 64,6 124,8 

CRI400 126,6 244,4 

CRI600 171,5 331,0 

 

  Os materiais preparados com os hidrogéis apresentaram melhor capacidade de 

adsorção de AM e também os maiores valores estimados de área superficiais. Logo,  

pode-se relacionar estes resultados com a textura e morfologia mais porosa apresentada 

pelos carbonos preparados a partir dos géis de colágeno, conforme imagens de MEV 

obtidas para estes materiais e mostradas no Apêndice D e E. 

   Após todas estas caraterizações é possível concluir que, apesar dos efeitos 

similares das diferentes temperaturas utilizadas, a pirólise dos hidrogéis secos a pressão 

ambiente e liofilizadas levam a formação de carbonos com diferentes características em 

comparação com os materiais carbonosos obtidos a partir do colágeno bruto.  

Nos carbonos géis observa-se uma morfologia mais porosa, principalmente nas 

amostras obtidas a partir dos criogéis, o que resulta em valores maiores de áreas 

superficiais. Em adição, os carbonos géis apresentam uma maior quantidade de grupos 

funcionais ácidos em todas as temperaturas de pirólise e um percentual maior de nitrogênio 

na temperatura de pirólise de 600ºC. Na Figura 36 é mostrada uma representação geral 

destas principais diferenças observadas para os materiais de carbono preparados.  

Acredita-se que, esse conjunto de alterações possa apresentar impactos positivos sobre a 

atividade eletrocatalítica destes carbonos tanto na reação de desprendimento quanto na de 

redução de oxigênio. 
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Figura 36- Representação esquemática geral das principais diferenças observadas para os materiais de 

carbono preparados a partir dos diferentes precursores. 

 

 

Assim, de posse destes novos materiais de carbono ricos em grupos nitrogenados, 

oriundos de uma fonte alternativa e barata, buscou-se a aplicação deste material como 

eletrocatalisadores para as reações de redução de oxigênio (RRO) e também para as 

reações de desprendimento de oxigênio (RDO).  
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5 APLICAÇÃO ELETROQUÍMICA 

Devido as suas características, os materiais de carbono são amplamente utilizados 

em dispositivos eletroquímicos. Todavia, a compreensão do comportamento 

eletroquímicos destes materiais é complexa por apresentar diferentes variáveis, tais como: 

porosidade, química superficial e estrutura, que tem papel importante nas propriedades 

eletroquímicas observadas (KINOSITA, 1988). Em adição, estas variáveis estão 

interconectadas. Dessa forma, a modificação de uma pode impactar significativamente em 

outra, o que exige amplo conhecimento e controle das características dos materiais. Neste 

capítulo, são discutidas as propriedades eletroquímicas, observadas para os diferentes 

materiais estudados, em especial as reações de desprendimento e redução de oxigênio. Os 

resultados obtidos foram relacionados com as características físico-química dos materiais, 

isto é, grupos funcionais ácidos, fator estrutural (D/G), concentração do heteroátomo N e 

área superficial. 

 Caracterização dos eletrodos  5.1

Após a preparação das pastas dos carvões e posteriormente dos eletrodos, conforme 

descrito no procedimento 3.4.6.1, partiu-se para a etapa de caracterização dos eletrodos, a 

fim de avaliar o comportamento eletroquímico apresentado por cada um deles.  

Durante a voltametria cíclica a densidade de corrente capacitiva total (capacitiva + 

pseudo-capacitiva) que flui do eletrodo para a solução pode ser representada pela  

Equação 14 (DA SILVA, L.M; DE FARIA; BOODTS, 2001). 

c d

d

1 exp
E

j C
RC




  
   

   
,                                                  (14) 

onde jc é a densidade de corrente capacitiva total, Cd é a capacitância diferencial total da 

interface eletrodo/solução,  é a velocidade de varredura do potencial, R é a soma de todas 

as resistências ôhmicas presentes no sistema (e.g., solução, filme e eletrólito nos poros) e  

∆E (= E(t) – E*), sendo E* o potencial no início da varredura (t = 0 e jc = 0). 

DA SILVA et al., demostraram anteriormente a partir da Equação 14 e para um 

dado valor de  quando E(t) >> E* que a seguinte relação linear (Equação 15) é obtida 

(DA SILVA, L. M.; DE FARIA; BOODTS, 2001): 

c dj C                                                                (15) 

 



98 

 

Então, com a relação experimental de jc(E) vs.  foi possível calcular o valor 

experimental de Cd conforme a definição apresentada na Equação 16: 

d
c

E

j
C



 
  

 
                                                         (16) 

É comum observar para eletrodos rugosos/porosos que o gráfico jc(E) vs.  

apresenta duas regiões lineares, sendo uma em baixas e outra em elevadas velocidades de 

varredura do potencial (DA SILVA, L. M.; DE FARIA; BOODTS, 2001; FERNANDES et 

al., 2006; SANTANA; DE FARIA; BOODTS, 2005). Este comportamento voltamétrico 

exibido por eletrodos rugosos/porosos evidencia que o carregamento da interface 

eletrodo/solução durante a polarização pode ser constituído por dois valores de 

capacitância. Do ponto de vista eletrostático pode-se considerar que para uma superfície 

irregular, onde ocorre à formação de um campo elétrico superficial não uniforme, 

(utilizando um intervalo de potencial curto de 100200 mV) em altas velocidades de 

varredura, ocorre a exclusão progressiva da resposta eletroquímica das regiões de difícil 

acesso presentes nos eletrodos rugosos/porosos (TELES et al., 2017). Da Silva, De Faria e 

Boodts (2001). propuseram então que para eletrodos que apresentam uma morfologia 

superficial rugosa/porosa existe uma contribuição tanto das regiões interiores, de mais 

difícil acesso, quanto das regiões superficiais de mais fácil acesso para a densidade de 

corrente capacitiva total (𝑗c,t) gerada, obtendo-se a Equação 17 (DA SILVA, L. M.; DE 

FARIA; BOODTS, 2001): 

𝑗𝑐,𝑡 = 𝑗𝑐,𝑖 + 𝑗𝑐,𝑒,                                                          (17) 

na qual 𝑗c,i e 𝑗𝑐,𝑒 são as densidades de corrente distribuídas nas regiões internas e externas 

do eletrodo, respectivamente. 

Assim, aplicando-se na Equação 17 à definição incorporada na Equação 16 obtém-

se a relação para as capacitâncias interfaciais (Equação 18) (DA SILVA, L. M.; DE 

FARIA; BOODTS, 2001): 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐸,                                                               (18) 

 na qual 𝐶𝑇, 𝐶𝐼 e 𝐶𝐸 são as capacitâncias diferencial total, interna e externa, 

respectivamente. 

Da Silva, De Faria e Boodts (2001) propuseram ainda um parâmetro intensivo 

capaz de descrever a contribuição das regiões de mais difícil acesso da superfície 
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rugosa/porosa para a resposta voltamétrica do sistema eletródico denominado fator de 

morfologia () (Equação 19): 

I

T

C

C
                                                                  (19) 

O fator de morfologia () tem demostrado ser um parâmetro muito importante de 

caracterização “in situ” de eletrodos rugosos/porosos. Isto deve-se ao fato que inúmeros 

valores de  podem se relacionar a um mesmo valor de 𝐶𝑇  = (𝐶𝐼 + 𝐶𝐸) devido às varias 

formas de distribuição superficial das irregularidades morfológicas dos eletrodos. Porém, 

para uma dada combinação do par 𝐶𝑇 e  é muito pouco provável que se obtenha os 

mesmos valores para estes parâmetros para dois ou mais eletrodos distintos, conferindo a 

eles uma “identidade eletroquímica” (DA SILVA, L. M.; DE FARIA; BOODTS, 2001; 

TELES et al., 2017). 

A Figura 37(b) mostra o gráfico da dependência da corrente pseudo-capacitiva 

mensurada em E = 0,09 V/Ag/AgCl com a velocidade de varredura (jc vs. ) obtida para o 

eletrodo preparado com o carvão CRI300. Foi possível verificar a presença de dois 

coeficientes lineares bem definidos distribuídos nos domínios das baixas e elevadas 

velocidades de varredura, como já foi observado por diferentes autores para diferentes 

tipos de materiais eletródicos (MERRILL; DOUGHERTY, 2008; PANIĆ et al., 2005; 

PEREIRA et al., 2016; SANTANA; DE FARIA; BOODTS, 2005) 
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Figura 37 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI300 E = 0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em E 

= 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 

 

 

 

Os valores das pseudo-capacitâncias total (CT) e externa (CE) foram obtidos a partir 

dos dados apresentados na Figura 37(b) utilizando-se os coeficientes angulares apresentados 

nos domínios das baixas e elevadas velocidades de varredura, respectivamente. Os valores 

da pseudo-capacitância interna (CI) e do fator de morfologia (φ) foram calculados 

empregando-se as Equações (18) e (19), respectivamente. 
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A presença destes dois coeficientes lineares relacionados a baixas e altas 

velocidades de varredura foram observados também nos demais eletrodos. Os gráficos 

encontram-se disponíveis no Apêndice F. Os valores dos parâmetros superficiais 

extensivos (𝐶T, 𝐶I e 𝐶E) e intensivo () obtidos para os diferentes eletrodos estão reunidos 

na Tabela 12.  

Tabela 12 - Parâmetros superficiais extensivos (CT, CI e CE) e intensivo () em função da composição dos 

eletrodos de pasta com os carvões. 

Eletrodo CT/µF cm
2

 CE/µF cm
2

 CI/µF cm
2

  

CA300 3,9
 

2,5
 

1,3
 

0,34 

CA400 0,9
 

0,5
 

0,4
 

0,48 

CA600 0,6
 

0,2
 

0,3
 

0,58 

XE300 5,1
 

3,0
 

2,1
 

0,41 

XE400 3,2
 

1,8
 

1,4
 

0,43 

XE600 3,3
 

1,5
 

1,9
 

0,56 

CRI300 7,5
 

4,7
 

2,8
 

0,38 

CRI400 4,5
 

2,9
 

1,6
 

0,36 

CRI600 5,2
 

2,8
 

2,4
 

0,46 

 

Verifica-se com base nos dados apresentados na Tabela 12 que o aumento da 

temperatura de pirólise, acima de 300°C, tende a proporcionar uma diminuição da 𝐶𝑇 

devido às modificações sofridas pelo material em temperaturas mais altas, como perda de 

grupos funcionais e formação de grupos mais estáveis termicamente, aumento da 

hidrofobicidade e porosidade. Já o “Fator de Morfologia” possui uma tendência de 

aumento, com o aumento da temperatura de pirólise, para os diferentes casos investigados 

indicando uma maior concentração superficial dos sítios ativos localizados nas regiões de 

mais difícil acesso. Também é possível observar a influência da forma de preparo dos 

carvões nas capacitâncias diferencial total CT, interna CI e externa CE. 

Verifica-se que os carvões obtidos de hidrogéis possuem capacitâncias diferencial 

total, interna e externa superiores comparados aos carbonos preparados a partir do 

colágeno hidrolisado bruto, com destaque para os carbonos preparados com o criogel de 

colágeno que alcançaram os maiores valores. Estes resultados indicam um aumento da área 

superficial eletroquímica ativa total.  
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A fim de comprovar este aumento da área eletroquimicamente ativa obteve-se 

voltamogramas cíclicos em uma solução de KCl contendo K3[Fe(CN)6]. O comportamento 

eletroquímico do ferricianeto de potássio já é bem conhecido por isso muito utilizado neste 

tipo de experimento. 

 A Figura 38 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado 

com o carvão XE600. O perfil voltamétrico apresenta irreversibilidade do par redox, visto 

que a separação dos picos anódico e catódico é superior a 60 mV (25C) (BRETT; 

BRETT, 1993). A Figura 39 apresenta a relação linear entre a corrente de pico e a raiz 

quadrada da velocidade de varredura. Esta relação somente é obtida em sistemas 

reversíveis ou irreversíveis. O mesmo comportamento foi observado para os demais 

eletrodos, cujos respectivos voltamogramas e gráficos encontram-se no Apêndice G. 

 

Figura 38 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com o carvão XE600 em KCl  

0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de potássio 1,0 mmol L
1

. 
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Figura 39 - Corrente de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura para o eletrodo 

preparado com o carvão XE600 em KCl 0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de potássio 1 mmol L
1

. 

 

Segundo a equação de Randles-Sevcik (BRETT; BRETT, 1993; GROSSER, 1993; 

SKOOG et al., 2006), existe uma relação linear entre as correntes de pico e a raiz quadrada 

da velocidade de varredura para sistemas estritamente reversíveis (Ep = 60 mV (25 C)). 

Entretanto, o mesmo tipo de comportamento é também esperado para sistemas totalmente 

irreversíveis. Já nos casos intermediários denominados “quase-reversíveis” espera-se uma 

variação não linear entre os parâmetros supracitados. Assim, para fins práticos assumindo 

que n = nα = 1(reação elementar de esfera externa) e α = 0,5 (na média dos casos 

estudados) pode-se estimar a área eletroquimicamente ativa dos presentes eletrodos de 

carbono utilizando a equação aplicada para casos irreversíveis. Assim, rearranjando-se a 

equação e isolando-se a área (A) tem-se a Equação 20: 

𝐴 =
𝑖𝑝

𝜈1/2
×

1

2,686×105𝑛.(∝.𝑛∝)1 2⁄ .𝐷1/2.𝐶
                                                              (20) 

Observa-se que o primeiro termo da equação acima se refere ao coeficiente angular 

da reta obtida na Figura 39. As outras variáveis são, C = 1,00  10
6

 mol cm
3

, e o 

coeficiente de difusão do ferrocianeto de potássio em meio de KCl 0,1 mol L
1

, que é igual 

a 6,39  10
6

 cm
2
 s
1

 (ZOSKI, 2007).  
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A partir destas informações e aplicando-se a Equação 20 foi possível estimar a área 

eletroquimicamente ativa dos eletrodos preparados com os carvões. Os resultados obtidos 

neste estudo estão apresentados na Figura 40. 

Figura 40- Área eletroquímica obtida para os eletrodos preparados com os materiais de carbono. 

 

A análise dos dados mostrados na Figura 40 revela que houve um aumento na área 

ativa dos eletrodos obtidos com os diferentes carvões em função da temperatura de 

preparo. Em todos os casos, os eletrodos preparados a 600C apresentaram as maiores 

áreas. Onde as maiores áreas eletroativas foram obtidas para os eletrodos preparados com 

os carvões criogéis, ou seja, estes resultados estão de acordo com o fato que a morfologia 

apresentada pelo precursor (criogel de colágeno) é mais porosa em comparação com os 

outros materiais preparados. Por outro lado, a área eletroquimicamente ativa está associada 

com as propriedades eletrônicas dos materiais de carbono, as quais são influenciadas por 

diferentes variáveis, tais como estrutura e química superficial.  

Se por um lado, os grupos funcionais oxigenados podem contribuir para a 

capacitância total por meio de reações redox (pseudo-capacitância), a presença destes 

grupos eletronegativos na superfície, diminuem significativamente a densidade eletrônica 

nos planos, grafíticos causando uma queda na condutividade dos materiais (BINIAK; 

SWIATKOWSKI; PAKULA, 2001; KINOSITA, 1988). Este complexo efeito dos grupos 

superficiais, em parte, justifica os padrões de capacitância total observado nas três 



105 

 

diferentes temperaturas, principalmente para os carbonos géis. Em 300ºC a contribuição 

dos grupos funcionais para a capacitância é mais significativa, enquanto que, a melhora das 

propriedades eletrônicas com a eliminação destes grupos tem um efeito mais pronunciado 

nas amostras preparadas a 600ºC. 

 Avaliação do desempenho eletrocatalítico dos eletrodos 5.2

 Eletrocatálise para a reação de desprendimento de oxigênio (RDO)  5.2.1

Após a caracterização dos carvões e também dos eletrodos realizou-se os testes 

eletrocatalíticos envolvendo a RDO. Todos os carvões utilizados na confecção dos 

eletrodos demostraram possuir atividade eletrocatalítica para RDO, como mostrado na 

Figura 41. É possível notar que o eletrodo que possui somente a pasta de grafite apresenta 

uma baixa atividade para RDO, comprovando assim que um efeito eletrocatalítico foi 

obtido mediante uso dos diferentes carvões adicionados à pasta de grafite. A Figura 41 

mostra a densidade de corrente em função do sobrepotencial para a RDO. A conversão 

entre as escalas de potenciais dos eletrodos foi efetuada empregando-se a relação (Equação 

21): 

E(EPH) = E (Ag/AgCl) + 0,222 + 0,0591pH                                               (21) 

 Após demonstrado que todos os eletrodos preparados promoveram a RDO, partiu-

se para a etapa de avaliação do desempenho eletrocatalítico. Para o monitoramento da 

atividade eletrocatalítica global a literatura compara valores do sobrepotencial necessários 

para gerar uma densidade de corrente aparente de 10 mA cm
2 

na ausência de quedas 

ôhmicas (GORLIN; JARAMILLO, 2010; ZHAO, Y. et al., 2013). No entanto, como os 

eletrodos preparados com os materiais de carbono não atingiram esta densidade de 

corrente, a atividade dos eletrocatalisadores foi avaliada em 0,5 mA cm
2

,
 
como destacado 

na linha horizontal em verde na Figura 41. 

 É oportuno mencionar que, de acordo com a teoria eletroquímica para reações 

totalmente irreversíveis, como é o caso da RDO e RRO, que as curvas de polarização 

devem ser exponenciais na total ausência da influência da queda ôhmica não compensada. 

Portanto, a partir do formato das curvas experimentais obtidas neste estudo tem se que os 

baixos valores de corrente encontrados no intervalo de potencial considerado deve-se à 

grande influência da resistência imposta pela pasta devido o uso do nujol.  
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Figura 41 - Curva de polarização para a RDO referente aos eletrodos preparados com os carvões em KOH 

(pH 13) a uma velocidade de varredura de 5 mV s
1

.Eletrodos preparados com carvões CA (a), carvões XE 

(b) e carvões CRI (c). 
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 Também se encontra destacado na Figura 41 com uma linha verde na vertical o 

sobrepotencial de 0,7 V que também foi utilizado para comparar os eletrocatalisadores em 

relação a densidade de corrente gerada. Os resultados da atividade eletrocatalítica global 

para todos os eletrocatalisadores encontram-se reunidos na Tabela 13.  

Tabela 13 - Resultados da atividade eletrocatalítica global para os eletrodos preparados com os carvões. 

Sobrepotencial em j = 0,5 mA cm
2

 e densidade de corrente em  (η) = 0,7 V. 

Eletrodos 
Sobrepotencial (η) 

 

(V) 

Densidade de corrente ( j )  

(mA cm
2

) 

CA300 0,58 1,84 

CA400 0,72 0,43 

CA600 0,67 0,66 

XE300 0,51 1,75 

XE400 0,38 2,05 

XE600 0,14 2,50 

CRI300 0,60 1,45 

CRI400 0,35 1,75 

CRI600 0,23 3,61 

 

No geral, os carbonos géis apresentam tanto um menor sobrepotencial quanto uma 

maior densidade de corrente em η = 0,7 V quando comparado com o eletrodo de grafite 

puro. Uma análise mais específica da Tabela 13, verifica-se que os carvões xerogéis e 

criogéis preparados a 600°C são capazes de promoverem a RDO nos sobrepotenciais 

menores, indicando um maior acesso aos sítios ativos para esta reação. Estes dois 

eletrocatalisadores também alcançaram as maiores densidades de corrente, com destaque 

para o eletrodo preparado com CRI600 que foi o mais eficiente de todos os eletrodos 

preparados, obtendo-se um valor de densidade de corrente de 3,61 mA cm
2

 em um 

sobrepotencial de 0,7 V. Estes resultados mostram que os métodos de preparação 

impactaram positivamente na aplicação dos materiais para o desprendimento de oxigênio e 

são concordantes com os valores de área eletroquimicamente ativa (Figura 42).   
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Figura 42 - Correlação entre a área eletroquimicamente ativa e a densidade de corrente aparente apresentada 

pelos eletrocatalisadores para o sobrepotencial de 0,7 V. 

 

 

Outra forma de avaliar o desempenho dos eletrocatalisadores é por meio da 

atividade eletrocatalítica intrínseca a qual não sofre a influência do efeito de área. Assim, é 

possível investigar quais outras propriedades dos carvões influenciam no processo da 

RDO. Estes resultados são apresentados na Figura 43 

Nota-se que, o desempenho dos eletrocatalisadores sofre grande influência com a 

temperatura de pirólise. Resultados semelhantes foram apresentados por diversos materiais 

de carbono nitrogenados, instigando diversos pesquisadores a estudarem o mecanismo para 

RDO empregando materiais de carbono nitrogenados. 

Pesquisadores têm relatado a atividade da RDO para materiais de carbono dopados 

com nitrogênio como é o caso do grafeno (INAGAKI et al., 2018; YANG et al., 2016a), 

nanotubos de carbono (DAVODI et al., 2017), dentre outros. Estes materiais apresentaram 

atividades equivalentes ou até melhores que os eletrocatalisadores de metais nobres como a 

platina. 
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Figura 43 - Atividade eletrocatalítica intrínseca em relação à temperatura de pirólise apresentada pelos 

eletrocatalisadores para o sobrepotencial de 0,7 V. 

 

Os mecanismos e sítios ativos para RDO empregando-se materiais de carbono 

nitrogenado foram estudados, e foi demostrado que o nitrogênio em si inserido no material 

não atua como sitio ativo para a RDO. No entanto, os átomos de carbono adjacentes 

possuem uma barreira energética reduzida para a RDO devido à redistribuição de cargas 

induzidas pela dopagem com o nitrogênio (Figura 44) (CHOI et al., 2014; YANG et al., 

2016a). 

Neste sentido, Yang e colaboradores (2016a) identificaram o grupo piridínico como 

o principal responsável em melhorar as propriedades eletrocatalíticas dos materiais de 

carbono para RDO. Este grupo pode aceitar elétrons de átomos de carbono adjacentes (por 

meio da ressonância) funcionado como um dopante do tipo p. 

Esta dopagem facilita a adsorção de intermediários formados pela oxidação da água 

(OH
-
, OOH

-
), etapa determinante para a RDO em meio alcalino. Além disso, o domínio do 

tipo p (deslocalização dos elétrons nos orbitas do tipo p no mesmo plano) pode aceitar 

elétrons do OH
- 
acelerando ainda mais a reação (MAN et al., 2011; YANG et al., 2016a).  
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Figura 44- Representação esquemática para RDO e RRO ocorrendo em diferentes locais ativos nos domínios 

do tipo n e p do eletrocatalisador. 

 

Fonte: Adaptado de (YANG et al., 2016b) 

 

 Portanto, a avaliação da atividade intrínseca apresentada pelos eletrocatalisadores 

para a RDO mostrou que, independentemente de qual foi seu precursor (hidrogel de 

colágeno ou colágeno hidrolisado bruto), o aumento da temperatura de pirólise 

proporcionou um aumento da eficiência (ver Figura 43).  

As caracterizações apresentadas pelos materiais preparados com a mesma 

temperatura de pirólise não apontaram diferenças significativas em relação a sua química 

superficial (IVTF e titulação potenciometrica) e sua estrutura (Raman e DRX). Assim, 

atribui-se então esta melhoria nas atividades eletrocatalíticas dos materiais de carbono a 

grupos nitrogenados específicos. 

Como discutido anteriormente e relatado por Arrigo e colaboradores (2008) e 

Ismagilov e colaboradores (2009) o aumento da temperatura de pirólise em materiais de 

carbono nitrogenado causa modificações nos grupos funcionais nitrogenados presentes 

sendo que, grupos mais estáveis termicamente são formados com o aumento da 

temperatura de pirólise (nitrogênio grafítico e nitrogênio piridínicos).  

 Logo, conclui-se que a eficiência para a RDO dos eletrocatalisadores utilizados 

neste trabalho foi influenciada principalmente pela área superficial e também pela 
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temperatura de pirólise que inseriu grupos nitrogenados específicos (piridínicos), 

proporcionando uma melhoria na atividade eletrocatalítica. 

 Eletrocatálise para a reação de redução de oxigênio (RRO)  5.2.2

Os eletrocatalisadores preparados neste estudo também foram utilizados para a 

reação de redução de oxigênio (RRO) visto que diversos autores já relataram a utilização 

de materiais de carbono nitrogenado para esta reação (CHOI et al., 2014; GONG et al., 

2009).  Este tipo de material tem sido inclusive utilizado como eletrocatalisadores 

bifuncionais, ou seja, ativos tanto para a RDO quanto para a RRO (DAVODI et al., 2017; 

PU et al., 2017; YANG et al., 2016a). 

Portanto, para avaliar esta atividade bifuncional dos eletrocatalisadores preparados, 

foram realizados testes em meio alcalino (KOH) saturado com oxigênio. As curvas de 

polarização são apresentadas na Figura 45.  

Conforme pode ser verificado, todos os eletrodos preparados com os carvões 

apresentaram uma melhora na atividade para a RRO quando comparados ao eletrodo de 

grafite puro. E novamente observa-se que os eletrodos preparados com os carvões xerogéis 

e criogeis são mais eficientes que os eletrodos preparados com o carvão pirolisado do 

colágeno hidrolisado bruto.  

Assim como para a RDO Yang e colaboradores (2016a) também estudou e propôs 

mecanismos para as reações RRO empregando grafeno dopado com nitrogênio, e 

conseguiu identificar que os grupos de nitrogênio grafítico e nitrogênio pirrólico são os 

principais responsáveis pela eletrocatálise desta reação (YANG et al., 2016a). 

 Como anteriormente mencionado, os grupos nitrogenados em si não são os sítios 

ativos para a reação, mas os átomos de carbono ao redor destes grupos possuem uma 

barreira energética menor. No caso dos grupos de nitrogênio grafítico/pirrólico foi 

proposto que estes proporcionam uma dopagem do tipo n, ou seja, inserem elétrons no 

sistema conjugado-p da rede de carbono (Figura 44) (YANG et al., 2016a).   
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Figura 45 - Curva de polarização obtida para a RRO para os eletrodos preparados com os carvões em KOH 

(pH 13) a uma velocidade de varredura de 5 mV s
1

. Eletrodos preparados com carvões CA (a), carvões XE 

(b) e carvões CRI (c) 
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Os anéis de carbono vizinhos a grupos de nitrogênio grafítico/pirrólico segundo 

Yang e colaboradores (2016a) tem sua força nucleofílica aumentada, proporcionando uma 

maior adsorção de moléculas de O2 na superfície do eletrocatalisador (em meio básico), 

favorecendo assim a RRO. 

É importante mencionar que os anéis de carbono vizinhos a estes grupos 

nitrogenados se tornam menos ativos para a RDO. Uma vez que a adsorção de espécies 

intermediárias do processo de oxidação da água como (OOH
-
 e OH

-
) se tornam menos 

favorecida pelo aumento da força nucleofílica proporcionado pelos grupos dopantes do 

tipo n. 

 De forma semelhante aos resultados apresentados pelos eletrocatalisadores para a 

RDO, ao avaliar seu desempenho para RRO foi possível notar dois fatores principais que 

interferem diretamente na eficiência dos eletrodos preparados. O aumento da área 

eletroquímica ativa, proporcionado pelos carvões hidrogéis, e o aumento da temperatura de 

pirólise, como pode ser observado nas Figura 46 eFigura 47. Está última modifica 

significativamente as características dos materiais de carbono. 

Figura 46 - Relação entre a área eletroquimicamente ativa e a densidade de corrente apresentada pelos 

eletrocatalisadores no potencial de 0,65 V. 
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Figura 47 - Atividade eletrocatalítica intrínseca apresentada pelos  eletrocatalisadores  no sobrepotencial de 

0,65 V em relação a temperatura de pirólise. 

 

 

A Figura 46 mostra que os menores valores de densidade de corrente são 

apresentados por aqueles materiais que possuem as maiores áreas eletroquimicamente 

ativas, lembrando que no sentido da redução os menores valores obtidos são os mais 

eficientes. 

Já a Figura 47 apresenta o resultado de atividade eletrocatalítica intrínseca para os 

materiais, donde se percebe que independentemente de seus precursores a atividade é 

semelhante para os materiais pirolisados com a mesma temperatura de pirólise. 

Novamente, percebe-se que o aumento da temperatura de pirólise proporciona uma 

melhora na atividade para a RRO.   

Como discutido anteriormente, este efeito está diretamente ligado à 

inserção/modificação de grupos nitrogenados específicos neste caso principalmente pela 

presença de grupos de nitrogênio grafítico que são grupos estáveis termicamente e 

associados como um dos responsáveis em melhorar as propriedades eletrocatalíticas dos 

materiais de carbono para a RRO (ARRIGO et al., 2008; ISMAGILOV et al., 2009; 

YANG et al., 2016a).  
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Assim, após estes testes utilizando eletrodos de pasta de grafite foi possível 

identificar fatores determinantes que influenciam a atividade eletrocatalítica de materiais 

de carbono nitrogenados tanto para a RDO quanto para a RRO.  

A utilização de um biopolímero residual (colágeno hidrolisado bruto) como fonte 

para eletrocatalisadores de carbono nitrogenado bifuncionais é um fato relevante de ser 

mencionado, assim como a sua utilização como alternativa as resinas fenólicas e polímeros 

para obtenção géis precursores de carbonos nanoestruturados. Apesar destes estudos 

eletroquímicos apontarem resultados inferiores a outros mencionados na literatura (CHEN 

et al., 2018), existem ainda vários parâmetros a serem otimizados no design do eletrodo, 

como a porcentagem de material utilizado, utilização de nafion em eletrodos rotatórios, 

síntese de materiais em temperaturas mais altas, entre outras. Neste primeiro momento, o 

trabalho focou-se em investigar a influência da forma de preparo (precursores e 

temperatura de pirólise) nas propriedades físico químicas dos materiais, facilitando 

otimizações futuras.  
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CONCLUSÃO 

 O trabalho desenvolvido mostrou que o colágeno hidrolisado extraído do resíduo 

do couro wet blue possibilita a obtenção de materiais de carbono nitrogenados. Foi possível 

verificar que, mesmo para os materiais preparados a partir da pirólise a 600°C, há a 

presença de nitrogênio em sua composição. 

Conclui-se também que o tratamento térmico afetou diretamente a composição e 

quantidade de heteroátomos presentes no material (nitrogênio e oxigênio). E, 

consequentemente a química superficial também se alterou, tanto pela perda de alguns 

grupos funcionais como pela formação de grupos termicamente mais estáveis.  Foi possível 

observar que os carbonos obtidos do hidrogel de colágeno mantiveram uma maior 

quantidade de grupos funcionais em sua superfície, mesmo para os materiais pirolisados a 

600°C. Onde se observou um total de grupos funcionais ácidos de 0,16 e 0,21 mmol g
-1

 

para o CRI600 e XE600, respectivamente, enquanto que CA600 possui apenas  

0,082 mmol g
-1

. Estruturalmente o aumento da temperatura de pirólise proporcionou um 

maior ordenamento grafítico, porém, também inseriu defeitos na estrutura, pela inserção de 

heteroátomos de nitrogênio no plano basal destes materiais. A textura e morfologia 

também sofreram influência do aumento da temperatura de pirólise. Foi verificado no 

ensaio de adsorção de azul de metileno onde houve um aumento da taxa de adsorção com o 

aumento da temperatura de pirólise, indicando que o tratamento térmico aumentou a 

porosidade do material. 

Além de possuírem uma superfície com mais grupos funcionais os carbonos 

preparados dos hidrogéis também apresentam maior porosidade. Os ensaios com azul de 

metileno possibilitaram estimar a área superficial destes materiais onde o CRI600 obteve 

destaque com uma área de 331 m
2 

g
-1

 valor três vezes superior ao obtido para o CA600  

(105,7 m
2
 g

-1
). De modo geral quando comparados os materiais de carbono preparados em 

uma mesma temperatura a área superficial seguiu a seguinte tendência CRI > XE > CA. 

Já em relação às propriedades eletrocatalíticas, pode-se concluir que todos os 

materiais de carbono preparados neste trabalho apresentaram atividade eletrocatalítica para 

RDO e RRO superior ao eletrodo de grafite puro. No geral, foi observado que, nas 

condições avaliadas, a atividade aumenta com a elevação da temperatura de pirólise. As 

amostras CRI600 e XE600 foram capazes de promover o desprendimento de oxigênio em 

sobrepotenciais de 0,235 e 0,137 V, respectivamente.  Os resultados mostram claramente o 

efeito da estrutura e química superficial dos materiais. Especificamente para os carbonos 
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preparados a partir de precursores nitrogenados, a melhora é atribuída à presença de grupos 

nitrogenados termicamente mais estáveis, isto é, piridínicos, grafítico e pirrólicos.   

O método de preparação dos carbonos pirolisados nas diferentes temperaturas 

também teve impacto sobre a eletrocatálise na RDO. Os carbonos obtidos a partir dos 

hidrogéis apresentaram resultados significativamente superiores, tanto no sobrepotencial 

quanto na densidade de corrente, quando comparados aos carbonos preparados a partir da 

pirólise do precursor bruto. Estes resultados sugerem que durante a pirólise dos hidrogéis, 

os quais apresentam uma textura mais porosa, os sítios termicamente mais estáveis, 

responsáveis pela RDO, ou seja, nitrogênio piridínico, é favorecido durante o tratamento 

térmico. De fato, os melhores resultados de eletrocatálise foram observados para as 

amostras XE600 e CRI600. No entanto, entre essas amostras, a maior densidade de 

corrente observada foi para o criogel, como consequência da maior área superficial.  

Já para a RRO não foi observado uma diferença significativa nos sobrepotencias de 

redução. Para todos os eletrocatalisadores preparados foi observado um potencial de 

aproximadamente 0,8 V versus RHE, sugerindo que a acessibilidade dos sítios ativos para 

essa reação foram equivalentes. Por outro lado, as maiores densidades de correntes foram 

observadas para as amostras XE600 e CRI600, como consequência da maior área 

superficial e área eletroquimicamente ativa.  

Desta forma é importante mencionar que um biopolímero residual (colágeno 

hidrolisado bruto) possui características promissoras para se tornar uma fonte alternativa e 

barata para eletrocatalisadores bifuncionais para a RDO e RRO. Além disso, o colágeno 

hidrolisado também possibilitou a preparação de géis de carbono utilizando somente um 

hidrogel de colágeno, substituindo os precursores utilizados comumente derivados do 

benzeno (fenol, catecol, resorcinol, hidroquinona, etc) e de aldeídos (formaldeído e 

furfural).  

 Por fim, como perspectivas futuras, ainda são necessárias à realização de medidas 

BET para confirmação dos valores de área superficial estimados com adsorção de azul de 

metileno. Otimizações são necessárias no design do eletrodo uma vez que os eletrodos do 

tipo pasta possuem algumas limitações devido a utilização do nujol (resistividade). Síntese 

de materiais de carbono empregando temperaturas mais altas e uma caracterização dos 

grupos nitrogenados formados por meio de análise por XPS também deverão ser assundo 

de estudos futuros. 
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APÊNDICE A – Análise termogravimétrica do colágeno. 

 

Figura 48 - Em (a) TG curva em preto contínua, DTG curva pontilhada obtida para a amostra de colágeno 

hidrolisado bruto. Em (b) DTA para a amostra de colágeno detalhe em (b’): Região compreendida entre 50 e 

450ºC. 
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APÊNDICE B – Isotermas de Adsorção de nitrogênio 

 

Figura 49 – Isotermas de adsorção de nitrogênio dos carvões. 
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APÊNDICE C – Caracterização dos hidrogéis de colágeno. 

 

Tabela 14- Análise elementar do criogel de colágeno (COL CRI) e do xerogel de colágeno (COL XE). 

Amostras 
Carbono 

% 

Nitrogênio 

% 

Hidrogênio 

% 

Enxofre 

% 

Oxigênio 

% 

COL CRI 41,95 15,96 6,20 0,20 35,69 

COL XE 41,02 15,12 6,29 0,22 37,35 

  

Figura 50- Infravermelho para as amostras de criogel de colágeno e xerogel de colágeno. 
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Figura 51- Curvas de titulação potenciométrica para os hidrogéis de colágeno. 

 

 

 

Tabela 15- Resultados da quantificação dos grupos ácidos e básicos presentes nos hidrogeis de colágeno. 

COL XE COL CRI 

pKa Grupos funcionais ácidos / mmolg
-1

 pKa Grupos funcionais ácidos / mmolg
-1

 

3,75 0,53 4,01 0,58 

4,65 0,28 5,34 0,13 

6,25 0,14 6,61 0,09 

7,97 0,076 7,96 0,06 

9,69 0,44 9,73 0,37 

Total 1,47 Total 1,23 
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APÊNDICE D – Imagens de MEV para carvões preparados do criogel de 

colágeno. 

Figura 52 – Imagens de MEV para os materiais CRI300 (a), CRI400 (b) e CRI600 (c). 

a) 

  

b) 

  

c) 
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APÊNDICE E - Imagens de MEV para os carvões preparados do xerogel de 

colágeno. 

Figura 53 - Imagens de MEV para os materiais CRI300 (a), CRI400 (b) e CRI600 (c). 

a) 

  

b) 

  

c) 
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APÊNDICE F – Estudos de capacitância para os eletrodos preparados com os 

carbonos. 

Figura 54 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA300 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 

 

Figura 55 - 
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Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA400 E =  0,10 até 0,10 V vs. Ag/AgCl; 

KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 56 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CA600 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 57 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE300 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 58 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE400 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 59 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com XE600 E =  0,10 até 0,10 V vs. 

Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 60 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI300 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 61- Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI400 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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Figura 62- Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com CRI600 E =  0,10 até 0,10 V 

vs. Ag/AgCl; KOH 0,1 mol L
1

 pH 13 (a) e a dependência da corrente pseudo-capacitiva (jc) mensurada em  

E = 0,09 V com a velocidade de varredura () (b). 
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APÊNDICE G- Estudos de obtenção de área eletroquímica para os eletrodos 

preparados com os carbonos. 

Figura 63 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com o grafite em KCl 0,1 mol L
1

 

contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1 

(a).  Corrente de pico em função da raiz quadrada da 

velocidade de varredura (b). 
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Figura 64 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CA300 em  

KCl 0,1 mol L
1 

contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1 

(a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 65 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CA400 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 66 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CA600 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 67 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra XE300 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 68 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra XE400 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 69 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra XE600 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 70 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CRI300 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 71 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CRI400 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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Figura 72 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo preparado com a amostra CRI600 em  

KCl 0,1 mol L
1

 contendo ferricianeto de potássio 1.0 mmol L
1

 (a).  Corrente de pico em função da raiz 

quadrada da velocidade de varredura (b). 
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