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RESUMO 

Os supercapacitores estão presentes em praticamente todo tipo de dispositivos 

eletrônicos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Aplicações em sistemas para 

armazenamento da energia gerada a partir de fontes limpas e para a alimentação de 

automóveis elétricos, computadores e dos novos microdispositivos autossuficientes, 

requerem, no entanto, uma nova geração de materiais capacitivos. É necessário 

desenvolver supercapacitores com maior densidade capacitiva, melhor razão de 

capacidade e que mantenham a capacitância ao longo de vários ciclos. Para resolver 

este problema uma nova abordagem tem se mostrado promissora: a combinação de 

materiais de diferentes mecanismos capacitivos em compósitos ternários. A partir 

desta estratégia, tem se observado que a sinergia de três materiais leva a 

propriedades capacitivas superiores. Sendo assim, neste trabalho será apresentado 

um nanocompósito ternário inédito baseado em politiofeno, óxido de grafeno reduzido 

e dióxido de manganês. Tanto os componentes quanto o nanocompósito foram 

obtidos por rotas químicas simples, econômicas e eficientes. Adaptações no método 

de obtenção do óxido de grafeno reduzido resultaram num material de qualidade 

superior. O dióxido de manganês foi sintetizado por uma rota inovadora que apresenta 

vantagens em relação às mais utilizadas. Ao final, a sinergia dos três componentes 

conferiu ao nanocompósito propriedades de armazenamento de energia singulares e 

melhoradas em comparação com o politiofeno puro: a capacitância foi 230% maior 

que a do polímero com maior estabilidade cíclica nos 100 primeiros ciclos de carga e 

descarga. 

 

Palavras-chave: Armazenamento de energia. Nanocompósito ternário. Politiofeno. 

Óxido de grafeno reduzido. Dióxido de manganês. 

  



 
 

ABSTRACT 

Supercapacitors are present in almost all kinds of electronic devices that we use in our 

everyday lives. Applications in systems for storing energy generated from clean 

sources and for powering electric cars, computers and the new self-sufficient micro-

devices, require, however, a new generation of capacitive materials. It is necessary to 

develop supercapacitors with higher capacitive density, better rate capability and that 

maintain the capacitance over several cycles. To address this problem, a novel 

approach has shown to be promising: the combination of materials of different 

capacitive mechanisms in ternary composites. From this strategy, it has been observed 

that the synergy of three materials leads to higher capacitive properties. Thus, in this 

work will be presented a novel ternary nanocomposite based on polythiophene, 

reduced graphene oxide and manganese dioxide. Both the components and the 

nanocomposite were obtained through simple, economical and efficient chemical 

routes. Adaptations in the method of obtaining the reduced graphene oxide resulted in 

a higher quality material. Manganese dioxide has been synthesized by an innovative 

route that presents advantages over the most used ones. At the end, the synergy of 

the three components led to singular and enhanced properties of energy storage in the 

nanocomposite compared to the pure polythiophene: the capacitance was 230% 

higher than that of the polymer with improved cyclic stability in the first 100 cycles of 

charge and discharge. 

 

Keywords: Energy storage. Ternary nanocomposite. Polythiophene. Reduced 

graphene oxide. Manganese dioxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1965 Gordon M. Moore notou que desde a invenção do transistor 

planar de silício a complexidade dos componentes eletrônicos dobrava a cada ano e, 

por não ver motivos que barrassem esta evolução, previu que em 10 anos o número 

de componentes por circuito integrado seria pelo menos 1000 vezes maior que 

naquela data (MOORE, 1965). Mais de 50 anos se passaram e não só o número de 

componentes por circuito de processamento dobrou a cada ano, mas também a 

quantidade de instruções processadas por segundo, a capacidade de memória, a 

acurácia de sensores, e até o número de pixels das telas digitais. Como consequência, 

mesmo com um incremento de mesma proporção na eficiência energética, os 

computadores, smartphones e outros aparelhos eletrônicos demandam cada vez mais 

energia.  

O armazenamento de energia em baterias e capacitores, no entanto, não 

acompanhou o desenvolvimento exponencial da microeletrônica. As baterias de íons 

lítio utilizadas em eletroeletrônicos nos dias atuais surgiram só em 1991, sendo 

capazes de armazenar em torno de 180 Wh.kg-1. Isto é só 5 vezes mais energia que 

a armazenada pelas baterias anteriormente disponíveis, o que é tido por Armand e 

Tarascon (2008) como um avanço insignificante se comparado com o da 

microeletrônica. 

Algumas das soluções propostas para geração de energia limpa também 

têm o armazenamento de energia como um certo entrave para seu desenvolvimento. 

A urgência de mitigar os impactos da emissão de gases de efeito estufa (GEE) no 

meio ambiente criaram e fortaleceram uma enorme tendência econômica voltada às 

fontes de energia limpa (OBAMA, 2017) ao mesmo tempo que a demanda energética 

mundial aumenta por conta do crescimento populacional e da melhoria de índices de 

qualidade de vida. Fontes de energia renováveis e sustentáveis, como a solar e a 

eólica, crescem rapidamente para preencher esta lacuna. Além da sustentabilidade e 

da não emissão de CO2 (BLAABJERG; CHEN; KJAER, 2004), estas apresentam 

ainda como vantagens a descentralização da produção (BORTOLINI; GAMBERI; 

GRAZIANI, 2014), redução de quedas de energia e de perdas por transmissão, e 

menor custo de fabricação de novas plantas e redes de distribuição (MAHLIA et al., 

2014).  
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Contudo, essas fontes renováveis têm como desvantagem a 

indisponibilidade do brilho do sol e de vento durante períodos de tempo, de forma que 

ainda não podem ser utilizadas como fontes únicas caso não haja no sistema uma 

inteligência ou um dispositivo que armazene a eletricidade produzida. Quando 

necessário, a energia é reservada em baterias de baixa eficiência, que contém 

materiais tóxicos, ocupam grandes espaços e encarecem os sistemas. 

O setor de transportes também já teria experimentado uma redução 

significativa nas emissões de GEE se a conversão da frota de veículos movidos à 

combustão para uma frota elétrica (motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões e 

etc.) não tivesse esbarrado nas baterias, que fornecem baixa autonomia, baixa 

potência e requerem longos períodos de tempo para serem recarregadas. 

Justamente nestas duas áreas, geração de eletricidade e transportes, o 

Brasil é um dos países que possui lastro para redução de emissão de poluentes e, 

portanto, tem oportunidades de desenvolvimento. 

Em 2014, o país foi o 6º maior emissor global de GEE com uma emissão 

bruta de 1850 Mt CO2e1. Destas, 220 Mt CO2e foram geradas a partir da queima de 

combustíveis para o transporte de cargas e pessoas. Outras 71 Mt CO2e foram 

originadas da geração de eletricidade (SEEG, 2016). Esta quantidade considerável de 

GEE emitidos para gerar eletricidade deve-se ao fato de que, segundo a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (2017), 28% da potência associada às fontes de energia 

exploradas no Brasil ainda são de empreendimentos termelétricos. 

Aumentar a participação de energias renováveis na composição da 

matriz energética é um dos compromissos assumidos pelo o País para alcançar as 

metas do Acordo de Paris (BRASIL, 2015). Isto passará, indiscutivelmente, pelo 

incentivo à geração de energia descentralizada, que requer sistemas de 

armazenamento para garantia de continuidade e estabilidade.  

A eletrificação da frota automotiva nos próximos anos (ou décadas) 

também é inevitável dados os avanços tecnológicos e às tendências do mercado de 

automóveis elétricos dos Estados Unidos e de países da Europa. Dominar as novas 

tecnologias de armazenamento de energia e ter uma indústria capaz de suprir estas 

demandas será imprescindível para a economia do País. 

                                            
1 Mt CO2e: milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
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Supercapacitores são dispositivos importantes para sistemas de 

armazenamento de energia. Trabalham em paralelo com as baterias ou como única 

fonte de eletricidade quando o sistema requer rápidas injeções e capturas de energia 

(alta potência). 

Maximizar a capacitância, diminuir o peso e aumentar a durabilidade 

destes dispositivos é um dos desafios a serem superados pela ciência para atender 

às demandas do nosso tempo. Somente descobertas disruptivas em materiais levarão 

à próxima geração de dispositivos de armazenamento de energia (ARICÒ et al., 

2005), tornando maior a autonomia energética dos aparelhos eletrônicos e de veículos 

elétricos e possibilitando a concepção sistemas de larga escala para armazenamento 

de energia limpa e sustentável, gerada de forma descentralizada.  

Contudo, não só os grandes sistemas demandam supercapacitores 

melhores. Pequenos elementos com alta densidade de energia armazenada também 

são altamente desejados para compor os 50 bilhões de dispositivos que deverão estar 

conectados à Internet das Coisas (IoT) já em 2020 (JAYAKUMAR et al., 2014). 

Espera-se ainda que os supercapacitores sejam flexíveis e/ou possíveis de serem 

produzidos por impressão para incorporá-los a vestuário inteligente, sensores, 

eletrônicos vestíveis e a sistemas de drug delivery (SIMON; GOGOTSI, 2008).  

Entre as classes de materiais que apresentam capacitância estão 

diversos alótropos do carbono, óxidos metálicos e polímeros condutores. Cada classe 

possui características capacitivas diferentes, apresentando vantagens e 

desvantagens para cada aplicação. No intento de desenvolver supercapacitores à 

altura das necessidades da sociedade moderna, a solução mais explorada tem sido a 

combinação de materiais de diferentes mecanismos capacitivos em compósitos e 

nanocompósitos binários. Esta estratégia, no entanto, está limitada à combinação de 

dois materiais de baixa ciclabilidade ou resulta num material com propriedades 

intermediárias às dos seus componentes (HOU et al., 2010). 

Sendo assim, alguns grupos de pesquisa passaram a propor 

nanocompósitos ternários (ALVES et al., 2017) formados pelas três classes de 

materiais capacitivos. Esta nova abordagem tem se mostrado a mais acertada para o 

desenvolvimento dos materiais de alta performance que irão compor a próxima 

geração de supercapacitores. 

  



11 
 

1.1. DISPOSITIVOS SUPERCAPACITORES  

 

Os supercapacitores, também chamados de capacitores eletroquímicos 

ou de ultracapacitores, podem ser carregados e descarregados rapidamente, o que 

os faz um componente crucial de circuitos elétricos em que alta potência é requerida 

ou gerada pelo sistema.  

Atualmente, a utilização de capacitores eletroquímicos é madura em 

termos de desempenho, confiabilidade, sustentabilidade e segurança. Um vasto 

campo de aplicações os faz presentes em diversos dispositivos da nossa vida 

cotidiana – como smartphones, brinquedos, câmeras de vídeo, chaves de fenda e 

tesouras elétricas – e em sistemas mais complexos. Em cada Airbus A380 há 16 

supercapacitores que garantem energia para a abertura das portas de emergência 

(SIMON; GOGOTSI, 2008). A Maxwell Technologies, Inc. (2017) revela que os 

capacitores eletroquímicos de sua fabricação compõem ainda sistemas que: 

 

a) Coletam a energia captada por freios regenerativos e a liberam para a 
aceleração de veículos elétricos e híbridos e de trens; 

b) Fornecem potência de arranque e dão estabilização a sistemas de anda-e-
para, que desliga automaticamente o motor quando o veículo está parado 
num congestionamento ou num semáforo vermelho e o religa ao toque no 
pedal acelerador; 

c) Nivelam a carga em picos de potência de smart grids, garantindo a 
estabilidade da rede; de turbinas de geração eólica, mantendo a constância 
do output; e de diversas aplicações-chave automotivas; 

d) São fontes de alimentação ininterrupta que fornecem energia para data 
centers em quedas de energia ou que iniciam sistemas de backup, como 
geradores a diesel e células combustível;  

e) Fornecem energia (potência de explosão) para partida de caminhões de 
forma mais confiável que as baterias e para empilhadeiras e gruas como 
auxílio em operações de elevação de cargas. 

 

Para atender esta enorme gama de aplicações, são comercializados 

diversos modelos de capacitores eletroquímicos em diferentes formatos, sendo os 

mais comuns os ilustrados na Figura 1. Para pequenos dispositivos que consomem 

corrente na faixa de 5 μA são encontradas no mercado pequenas cápsulas cilíndricas 

de 8 mm de diâmetro por 12 mm de comprimento com capacitância de 1,0 F, 

fornecendo menos de 1,0 Wh.kg-1 a uma potência específica de 2400 W.kg-1. Este 

mesmo modelo cilíndrico chega a ter 60 mm de diâmetro por 138 mm de comprimento 
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com capacitâncias de até 3400 F, fornecendo energia de 7,5 Wh.kg-1 à potência  

14000 W.kg-1 para atender dispositivos que consomem correntes de até 18 mA 

(MAXWELL TECHNOLOGIES, INC., 2017). Outros fornecedores comercializam ainda 

dispositivos com capacitâncias tão pequenas quanto da ordem de 6,8 mF em cápsulas 

com massa inferior a 1 g (AVX CORPORATION, 2017). Independente do modelo ou 

da capacitância, a faixa de tensão típica destes supercapacitores é de 2,5 a 5,0 V. 

 

Figura 1 – Os diversos modelos de supercapacitores disponíveis comercialmente 

 

Fonte: Maxwell Technologies, Inc., 20172 

 

Para maiores tensões (até 160 V) é possível encontrar módulos 

supercapacitores mais robustos, que contêm diversas células capacitivas 

interconectadas. Da combinação de células gera-se uma ampla faixa especificações 

técnicas, de forma que módulos podem ter capacitância entre 5,8 e 500 F, fornecendo 

corrente contínua de 3,0 a 170 mA e potência de 3600 a 6800 W.kg-1 (MAXWELL 

TECHNOLOGIES, INC., 2017). 

Para viabilizar as aplicações que requerem componentes mais leves e 

menores, uma das tendências construtivas é a miniaturização dos supercapacitores. 

A Figura 2 esquematiza um supercapacitor de pequenas dimensões planar 

convencional, mas configurações planares interdigitais e tridimensionais já foram 

propostas para incrementar o desempenho destes dispositivos. Ainda não há um 

padrão definido na literatura para classificar estes dispositivos pelas suas dimensões, 

                                            
2 Disponível em: < http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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mas, no geral, os chamados microsupercapacitores têm eletrodos com espessura de 

filmes finos (de até 10 μm), ou com duas dimensões na escala micrométrica, ou 

apresentam arquitetura tridimensional com blocos construtivos nanoescalares 

(BEIDAGHI; GOGOTSI, 2014).  

 

Figura 2 – Diagrama esquemático de um microsupercapacitor planar com estrutura 2D 
convencional 

 
Fonte: BEIDAGHI; GOGOSTSI, 2014 

 

Os eletrodos são os componentes que armazenam a energia no 

supercapacitor pelo fenômeno de dupla camada ou por processos faradáicos. Estes 

estão imersos num eletrólito líquido ou estão em contato com um eletrólito sólido 

capaz de trocar cargas com o eletrodo a fim de manter a neutralidade elétrica no 

dispositivo. Os coletores de corrente fazem a ligação entre os eletrodos e o circuito a 

ser alimentado, coletando os portadores de carga (elétrons ou buracos) dos eletrodos 

e inserindo-os no circuito. O substrato é o material que encapsula o supercapacitor. 

A palavra supercapacitor, assim como as classificações que serão 

introduzidas a seguir, são ambíguas do ponto de vista de que podem referir-se ao 

dispositivo que armazena energia, como descrito, mas também ao material capacitivo 

dos eletrodos do dispositivo. Os materiais supercapacitores são a chave para o 

alcance de dispositivos melhores.  

Por isto, Dubal e colaboradores (2015) observaram que está 

substancialmente claro que os desafios para o desenvolvimento da intensamente 

procurada combinação de potência com densidade de energia são o profundo 

entendimento da química das superfícies e da relação entre composição, estrutura e 

propriedades dos materiais dos eletrodos e dos demais componentes de um 

dispositivo supercapacitor.  
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1.2. MATERIAIS SUPERCAPACITIVOS 

 

Desde que Howard I. Becker e Vischers Ferry, engenheiros da General 

Electric, patentearam o protótipo de um capacitor eletrolítico de baixa tensão, sabia-

se que a capacitância de um material está diretamente relacionada à sua área 

superficial. Na patente, os engenheiros registraram que o capacitor possuía “eletrodos 

de carbono poroso, tendo cada um a porosidade pelo menos igual a de negro-de-

fumo3” (BECKER; FERRY, 1957, p. 1, tradução nossa). 

Apesar desta patente datar do final da década de 1950, a primeira 

utilização comercial de capacitores de baixa tensão deu-se apenas em 1971 em 

produtos da NEC Corporation e até os anos 1990 apenas melhorias de desempenho 

incrementais foram incorporadas na tecnologia capacitiva (SIMON; GOGOTSI, 2008). 

O mecanismo dos capacitores eletroquímicos de dupla camada (EDLC), 

como são classificados, baseia-se na formação da dupla camada de Helmholtz4 entre 

o eletrodo e o eletrólito, como mostrado na Figura 3a. As cargas iônicas do eletrólito 

se acumulam na superfície do eletrodo para compensar a sua carga elétrica. Além da 

área superficial, a capacitância de um eletrodo depende do produto da sua constante 

dielétrica com a do eletrólito e da espessura da dupla camada formada, que varia em 

função da concentração do eletrólito e do tamanho dos seus íons (KÖTZ; CARLEN, 

2000). 

Entre 1990 e os anos 2000 houve um salto na capacidade de 

armazenamento dos EDLCs devido à descoberta de novos materiais e à melhora na 

compreensão do comportamento dos íons dos eletrólitos nos pequenos poros onde 

eram armazenados (SIMON; GOGOTSI, 2008). Somente neste período o carbono 

bulk foi substituído por fibras, tecidos e partículas de carbono ativado das quais era 

possível manipular a área superficial visando maior capacidade energética. 

Com o advento da nanotecnologia, a nanoestruturação do carbono na 

forma de aerogel, nanotubos e nanotemplates passou a atrair atenção devido às 

                                            
3 “Porous carbon electrodes each having a porosity at least as great as fired tar lampblack.” 

4 Hermann von Helmholtz foi o primeiro a propor, em 1879, um modelo para a explicação da dupla camada, apesar 

do fenômeno de separação de cargas numa interface já ser conhecido há muito antes disso. O fenômeno dá-se 

entre duas fases quando, em uma delas, é estabelecida uma densidade de carga iônica ou eletrônica e na outra, 

geralmente uma solução líquida eletrolítica, surge outra densidade de carga iônica. A espessura da dupla camada 

de Helmholtz varia tipicamente entre 0,3 e 1,0 nm (CONWAY, 2006). 
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baixas resistências iônicas e eletrônicas destes materiais e o potencial deles para uso 

em eletrodos sem a necessidade de ligantes (ARICÒ et al., 2005), além da maior área 

superficial.  

Depois de anos estudando o fenômeno de capacitância, Brian E. 

Conway percebeu que materiais como o dióxido de rutênio (RuO2) e polímeros 

condutores eram capaz de armazenar de 10 a 100 vezes mais energia que os EDLCs 

na mesma área, mas que o mecanismo de armazenamento destes materiais era 

diferente (CONWAY, 1991). Deu-se então a estes materiais a classificação de 

pseudocapacitores, em cujas superfícies ocorrem reações sequenciais e altamente 

reversíveis de oxidação e redução, esquematizadas na Figura 3b. 

 

Figura 3 – Mecanismo de a) capacitância eletroquímica de dupla camada e b) 
pseudocapacitância, com representação gráfica comparativa de capacitância e ciclabilidade 

 
Fonte: Adaptado de LONG et al., 2011 

 

Huang, Liang e Chen (2012) destacam que as aplicações práticas de 

pseudocapacitores ainda são limitadas pela baixa densidade de potência e pela baixa 

ciclabilidade, resultantes respectivamente da restrição da mobilidade eletrônica dos 

materiais, que possuem menor condutividade, e do próprio processo faradaico, cujas 

reações acabam por danificar a estrutura do material ao longo dos ciclos de carga e 

descarga. 

Espera-se que um supercapacitor de alta performance possua alta 

capacitância específica, que é energia armazenada por unidade de massa, volume ou 

área dos materiais ativos; alta razão de capacidade, ou a retenção da capacidade a 
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uma alta taxa de descarga ou densidade de corrente; e alta estabilidade cíclica. No 

projeto de um supercapacitor leva-se em conta ainda a toxicidade dos materiais 

construtivos, o custo dos materiais eletroativos e a sustentabilidade do método de 

produção (YU et al., 2015). 

A melhoria de um daqueles parâmetros, entretanto, geralmente é 

alcançada à custa do outro: ainda não é possível aumentar a capacitância sem 

comprometer a ciclabilidade (vida útil) de um supercapacitor e vice-versa. Mesmo 

assim a hibridização dos supercapacitores, combinando-se um eletrodo EDLC com 

um eletrodo pseudocapacitivo chegou a ser proposta e discutida cientificamente 

(LONG et al., 2011). Mais recentemente, com o desenvolvimento de novos processos 

de fabricação, a tendência tem sido a combinação de materiais de EDLCs com 

materiais pseudocapacitivos num mesmo material, obtendo-se eletrodos de 

características mistas e sinérgicas (SIMON; GOGOTSI, 2008). Estas abordagens 

deram origem à terceira e última classificação dos supercapacitores, os híbridos. 

Exemplos destes compósitos são facilmente encontrados na literatura 

moderna. Geralmente combinam um dos três nanomateriais de carbono (fulerenos, 

nanotubos ou grafeno) com um óxido metálico ou com um dos polímeros capacitivos 

(HUANG; LIANG; CHEN, 2012). Combinações entre pseudocapacitores, como as de 

RuO2 e polianilina (MACHIDA et al., 2004), de politiofeno e dióxido de titânio (TiO2) 

(THANKUR; CHOUDHARY, 2016) e de politiofeno recoberto com uma camada 

ultrafina de MnO2 (XIAO et al., 2010), também já foram reportadas. 

A seguir três materiais capacitivos e os nanocompósitos formados por 

eles serão estudados em mais detalhes: o politiofeno, o grafeno e o dióxido de 

manganês. O politiofeno, assim como outros polímeros condutores, apresenta 

comportamento pseudocapacitivo (RONCALI, 1992), além de permitir a fabricação de 

dispositivos flexíveis. O dióxido de manganês, outro pseudocapacitor, vem sendo 

exaustivamente estudado para substituir óxidos de metais nobres com baixo custo e 

toxicidade e alta capacitância específica (LOKHANDE; DUBAL; JOO, 2011), sendo 

provavelmente o material mais adequado para compor a próxima geração de 

nanomateriais capacitivos (HOU et al., 2010). O grafeno é, segundo Mombeshora e 

Nyamori (2015), de longe o nanocarbono mais promissor para composição de 

eletrodos. Seu papel principal reside na melhoria da ciclabilidade de nanocompósitos 

baseados em pseudocapacitores, agindo como caminhos para que as cargas 

acessem mais sites eletroquímicos ativos, prevenindo danos estruturais e contribuindo 
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com sua própria capacitância (MELO et al., 2017) (ALVI et al., 2011) (YAN et al., 

2010), de mecanismo predominantemente de dupla camada elétrica. 

 

1.2.1. Politiofeno 

 

Em 1977 uma publicação no periódico científico Chemical 

Communications fez nascer um novo campo da química. Shirakawa, MacDiarmid e 

Heerger anunciavam a descoberta de que, dopados com halogênios, os polímeros 

conjugados, como o poliacetileno, se transformavam em condutores elétricos. Este 

campo decolou com o início de grupos de pesquisa na academia e em companhias 

químicas e eletroeletrônicas por todo o mundo. Desde então, uma grande variedade 

de aplicações de polímeros condutores foi criada. Alguns exemplos são revestimentos 

antiestáticos, diodos emissores de luz (LED) (SHIRAKAWA; MACDIARMID; 

HEEGER, 2003), sensores, células fotovoltaicas e outras tecnologias baseadas em 

semicondutores orgânicos. 

Os sistemas π formados pelas ligações químicas de uma grande 

quantidade de unidades monoméricas recorrentes conferem a estas cadeias 

poliméricas uma condutividade que pode ser da mesma ordem de grandeza da 

condutividade do cobre. Aliadas à alta condutividade (mesmo que anisotrópica) e à 

possibilidade de obtenção de materiais de baixas dimensões (RONCALI, 1992), os 

polímeros condutores ainda apresentam flexibilidade, baixa densidade e baixo custo 

de obtenção e produção. 

Polianilina (PAni), polipirrol (PPy), politiofeno (PT), e seus derivados são 

alguns dos polímeros conjugados que apresentam propriedades condutivas, sendo 

estáveis e processáveis. Por apresentarem capacitância específica teórica na casa 

das centenas de farad (F) por grama, conforme mostrado na Tabela 1, estes polímeros 

têm sido empregados em pseudocapacitores e em outros dispositivos elétricos. 
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Tabela 1 – Propriedades de diferentes polímeros condutores e suas capacitâncias 
específicas teóricas 

Polímero 
condutor 

Massa molar 
(g.mol-1) 

Nível de 
dopagem 

Tensão (V) 
Capacitância 

específica 
teórica (F.g-1) 

Polianilina 93 0,50 0,7 750 

Polipirrol 67 0,33 0,8 620 

Politiofeno 84 0,33 0,8 485 
Fonte: LOTA; KHOMENKO; FRACKOWIAK, 2004  

 

Apesar do politiofeno apresentar capacitância específica teórica menor 

que os demais polímeros da Tabela 1, isto não indica uma desvantagem na sua 

aplicação porque, segundo Lota, Khomenko e Frakowiak (2004), deve ser notado que 

todos os polímeros condutores podem fornecer carga dentro de uma janela de 

potência restrita. No potencial positivo pode ocorrer a degradação do polímero, 

enquanto no potencial negativo ele pode comutar para o estado isolante (estado não 

dopado). 

Ou seja, além da capacitância do material, deve ser levada em 

consideração a janela de potencial de trabalho do sistema em que o eletrodo será 

utilizado. Justamente neste aspecto o PT e os seus derivados têm uma vantagem 

sobre outros polímeros conjugados: estabilidade tanto quando dopado por potenciais 

positivos quanto em potenciais negativos. 

Este comportamento foi evidenciado num estudo que buscava a 

construção de um supercapacitor de 3 V com alta densidade de energia, avaliando 

combinações simétricas e assimétricas de eletrodos de polímeros condutores puros. 

Filmes de 1 cm2 de politiofeno crescidos eletroquimicamente em folha de carbono 

foram submetidos à voltametria cíclica em um eletrólito de um sal5 em acetonitrila 

(RUDGE et al., 1994). O comportamento do PT neste meio está demonstrado no 

voltamograma da Figura 4. Apesar da capacitância ser visivelmente maior em 

potenciais positivos, a capacitância em potenciais negativos poderia ser aumentada 

se a espessura do filme fosse diminuída, segundo os autores. 

 

                                            
5 O sal utilizado, tetrametilamonio-trifluorometanosulfonato (Me4NCF3SO3) – TMATFMS, foi desenvolvido pelos 

autores especificamente para a utilização como eletrólito. 
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Figura 4 – Voltamograma cíclico a 25 mV.s-1 de filme de PT em 1 mol.L-1 TMATFMS 

em acetonitrila em folha de carbono espessura de 75 µm  

e área de 1 cm2 

 
 Fonte: RUDGE et al., 1994 

 

A estrutura química do politiofeno, esquematizada na Figura 5, é 

formada pela repetição do monômero heterocíclico de quatro carbonos e um enxofre. 

Os 2 carbonos que se ligam com as unidades monoméricas vizinhas e com o enxofre 

são chamados de Cα e Cα’, respectivamente. O carbono que se liga aos Cα é chamado 

de Cβ e o que se liga ao e Cα’, de Cβ’. 

 

Figura 5 – Estrutura química do politiofeno 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Além da síntese eletroquímica, como a realizada por Rudge e 

colaboradores (1994), ainda é possível obter politiofeno quimicamente por 

acoplamento de Grignard a partir de 2,5-di-halogeniotiofeno, ou por polimerização 

radicalar, lançando-se mão do cloreto de ferro (FeCl3) como agente oxidante, entre 

outros métodos (ALVES et al., 2010). Numa analogia com a polimerização por adição, 
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também podem ser identificados três estágios no processo de oxidação, conforme 

ilustrado na Figura 6. A iniciação dá se na oxidação de um monômero pelo agente 

oxidante, formando um monômero ionizado. Da combinação de dois monômeros 

ionizados, forma-se o dímero de tiofeno, que é novamente oxidado, dando início ao 

estágio de propagação. A cada nova unidade monomérica acoplada e nova oxidação, 

aumenta-se e a cadeia propagante. A propagação termina quando não há mais 

moléculas do agente oxidante no meio reacional. Segundo Laforgue e colaboradores 

(1999) a vantagem da síntese química é a possibilidade fabricar grandes eletrodos 

enquanto filmes obtidos eletroquimicamente dificilmente excedem a espessura de  

100 µm. 

 

Figura 6 – Esquema da obtenção de politiofeno pela polimerização oxidativa de tiofeno 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de ALVES et al., 2010 e de RONCALLI, 1992. 

 

A polimerização, entretanto, gera cadeias atáticas com as mais diversas 

configurações de disposições espaciais dos monômeros tiofênicos (NAVARRETE; 

ZERBI, 1989). Para o mínimo de controle de cristalinidade e morfologia das cadeias 

poliméricas, adicionam-se surfactantes na síntese por polimerização oxidativa de 
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tiofeno. Os politiofenos obtidos assim apresentam condutividades da ordem de  

10-5 S.cm-1 (GÖK; OMASTOVÁ; YAVUZ, 2007). 

Inspirados na possibilidade de controlar a morfologia do PT, Liu e Liu 

(2009), demonstraram uma polimerização oxidativa de tiofeno em meio aquoso com 

persulfato de amônia (PSA) utilizando brometo de cetrimônio (CTAB) como 

surfactante. O politiofeno obtido teve condutividade similar às descritas por Gök, 

Omastovà e Yavuz (2007). 

 

1.2.2. Grafeno 

 

O grafeno é um material bidimensional constituído de átomos de carbono 

unidos por ligações do tipo sp2 hibridizadas dispostos numa estrutura hexagonal, 

semelhante ao favo de mel (EIGLER; HIRSCH, 2014) com um átomo de carbono em 

cada vértice, como ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Ilustração da estrutura química do grafeno 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Sua característica mais importante é a mobilidade de portadores de 

carga excepcional mesmo quando a concentração de elétrons ou buracos é tão alta 

quanto 1013 cm-2 (GEIM; NOVOSELOV, 2007). A altíssima mobilidade eletrônica  

(2,5 x 105 cm2.V-1.s-1 à temperatura ambiente) está muito próxima do limite teórico de 

forma que o material suporta um milhão de vezes mais densidade de corrente elétrica 

que o cobre (NOVOSELOV et al., 2012). Entre outras propriedades pode-se destacar 

ainda a altíssima área superficial específica, estimada em 2965 m2.g-1 (CHAE et al., 

2004). 
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Todas estas propriedades excepcionais levaram o grafeno a liderar os 

“trending topics” da ciência dos materiais. A cada periódico novas aplicações surgem 

e sobre as já discutidas são publicados artigos de revisão e de progresso. Como não 

poderia ser diferente “nos últimos anos, um grande número de publicações discutiu a 

aplicação de grafeno nos dispositivos eletroquímicos de armazenamento de energia6” 

(RACCICHINI et al., 2014, p. 271, tradução nossa), de forma que o material já tem um 

papel definido nesta área. 

Devido a sua alta área superficial e a capacitância teórica de 550 F.g-1, 

o grafeno foi considerado o material que poderia impulsionar o desempenho dos 

EDLCs, mas Raccichini e colaboradores (2014) veem que esta promessa não se 

cumpriu por algumas razões técnicas7. Contudo, destacam que se espera que o 

material tenha relevância na era dos microsupercapacitores, e que os compósitos de 

pseudocapacitores com grafeno têm sido uma abordagem viável para aumento de 

densidade de potência e de estabilidade cíclica daquela classe de materiais. 

Estes efeitos positivos do grafeno em eletrodos compósitos estão 

relacionados não apenas com a sua atividade eletroquímica e características 

cinéticas, fatores determinantes no desempenho de um supercapacitor, mas também 

com a melhoria do transporte de íons e elétrons dentro do eletrodo e da transferência 

de cargas na interface eletrodo/eletrólito (HOU et al., 2011).  

A razão para a pesquisa em grafeno ter progredido tão rápido, segundo 

Novoselov e colaboradores (2012), é que os procedimentos laboratoriais para sua 

obtenção são simples e baratos. Prova disso é que desde quando eles esfoliaram 

mecanicamente um grafite altamente orientado com uma fita adesiva (NOVOSELOV 

et al., 2004), diversas formas de produção de grafeno vêm sendo desenvolvidas.  

Já nos primeiros anos após aquele feito, foram publicados resultados de 

duas técnicas alternativas à microesfoliação mecânica: o crescimento epitaxial 

desenvolvido pelo grupo de Heer (BERGER et al., 2006) e a esfoliação química de 

grafite do grupo liderado por Ruoff (STANKOVICH et al., 2007). Em seguida, mais 

                                            
6 “In recent years, a large number of publications have discussed the application of graphene in electrochemical 

energy-storage devices.” 
7 Entre as razões pelas quais eletrodos de grafeno puro não se consolidaram os autores citam: a dificuldade para 

atingir a área superficial e a capacitância teóricas na prática; o reempilhamento espontâneo das folhas de grafeno 

na produção do eletrodo e na sua ciclagem eletroquímica; e o custo não competitivo com os já estabelecidos 

carbonos ativados. 
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duas formas de obtenção foram anunciadas: um método bottom-up para crescimento 

de fitas grafeno a partir de precursores orgânicos proposto pelo grupo de Müllen 

(YANG et al., 2008) e a esfoliação em fase líquida de Coleman (HERNANDEZ et al., 

2008).  

Dentre as principais técnicas ainda consta a deposição química de 

vapor, que inicialmente foi desenvolvida em substrato de níquel (REINA et al., 2008), 

mas que consolidou-se sendo realizada em substrato de cobre (LI et al., 2009). 

Curiosamente o grupo que propôs esta abordagem foi liderado por Rodney S. Ruoff, 

o mesmo cientista que estava à frente do desenvolvimento da esfoliação química. 

Allen, Tung e Kaner (2009) destacam que cada abordagem tem 

vantagens e desvantagens, devendo ser escolhida aquela que melhor atenda às 

necessidades de determinada aplicação. O método químico, por exemplo, tem como 

principais vantagens a produção em larga escala e o baixo custo, a produção de 

intermediários, além da processabilidade possibilitando a obtenção de 

nanocompósitos ou a deposição em diferentes substratos.  

O método clássico para obtenção de grafeno por esfoliação química é a 

redução do óxido de grafite (GrO) obtido pelo método de Hummers (1958) e esfoliado 

em meio aquoso por ultrassom ou por outras formas de energia mecânica. As etapas 

deste processo estão ilustradas na Figura 8. O grafeno assim obtido é chamado de 

óxido de grafeno reduzido (rGO) e tem propriedades inferiores às do grafeno esfoliado 

mecanicamente, devido aos defeitos gerados na rede hexagonal atômica durante a 

reação de oxidação. 

 

Figura 8 – Esquema do método clássico de obtenção de óxido de grafeno reduzido a partir 
da oxidação de grafite 

 
Fonte: XIANG et al., 2012 

 

O comprometimento da rede ocorre principalmente pela perda de 

átomos de carbono na combinação com átomos de oxigênio ligados covalentemente 
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à rede (formação de CO2) durante a oxidação do grafite. A clivagem da estrutura 

hexagonal das ligações σ do plano de átomos de carbono induzida na oxidação não 

pode ser restaurada posteriormente pelas reações de redução. O resultado é a 

formação de ilhas de grafeno ou estruturas pentagonais ou heptagonais, chamadas 

de defeitos Stone-Wales. Levando isto em consideração, Eigler e colaboradores 

(2013) inseriram modificações substanciais e sistemáticas no processo de geração do 

óxido de grafeno (GO) – o óxido de grafite com uma única camada de átomos – para 

evitar a quebra da estrutura hexagonal da folha pela formação de CO2. O Quadro 1 

compara as principais diferenças entre os dois métodos. 

 

Quadro 1 – Comparativo entre o método clássico para produção de óxido de 
grafeno e o método proposto por Eigler 

Etapa Método clássico Método de Eigler 

Oxidação do grafite com 
KMnO4 

Em banho de gelo por aprox. 1 
h  

Mantida abaixo entre 5 e  
10°C por 16 h 

Purificação Com H2O2 (3%) 
Pela adição lenta (1 dia) de 

H2SO4 em água fria 

Esfoliação do óxido de grafite 
em ultrassom 

Sem controle da temperatura 
Temperatura mantida abaixo 

de 10°C 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de HUMMERS JR.; OFFEMAN, 1958 e EIGLER et al., 2013 

 

A redução do GO com rede hexagonal quase intacta de Eigler com ácido 

iodídrico resultou num rGO com estrutura hexagonal preservada em regiões de até  

10 nm de diâmetro, enquanto o obtido a partir do método clássico tem na ordem de  

1 nm (EIGLER et al., 2013). A densidade de defeitos na rede das folhas de grafeno 

obtido por este método foi em média de 0,08%, mas algumas folhas chegaram a 

apresentar densidade de defeitos em torno de 0,01% com distância média entre 

defeitos (LD) maior que 14 nm (EIGLER; HIRSCH, 2014). 

Este e outros tipos de defeitos conferem reatividade a alguns dos átomos 

de carbono da rede de forma que uma quantidade de imperfeições estruturais, que 

não comprometa muito as propriedades do material, chega a ser desejada para as 

aplicações que envolvem reações químicas, como o armazenamento de energia 

(EFTEKHARI; GARCIA, 2017) e a inserção de grafeno em nanocompósitos. Como os 

elétrons π deslocalizados fazem o plano basal do grafeno ser inerte, as interações de 

um grafeno perfeito ficam apenas a cargo das suas bordas (formadas por dirradicais 

com ligações σ e π incompletas). A presença de defeitos no grafeno, portanto, 
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aumenta a interatividade do material por meio de ligações fortes com átomos com 

ligações incompletas ou de grupos funcionais dos outros materiais, contribuindo assim 

para um melhor desempenho do sistema. 

Trabalhos que reportaram aplicação do óxido de grafeno reduzido em 

supercapacitores citam capacitância específica que variam entre 100 e 350 F.g-1 com 

retenção próxima de 90% em 1000 ciclos. A variação da capacitância específica 

depende, entre outros fatores, das condições de obtenção do material, dos eletrólitos 

e da densidade de corrente aplicada (HUANG; LIANG; CHEN, 2012).  

Sendo assim, a esfoliação química de grafite pode ser considerada o 

método mais adequado para a obtenção de grafeno para nanocompósitos capacitivos 

de alto desempenho. 

 

1.2.3. Dióxido de manganês 

 

O dióxido de manganês é um mineral natural presente na crosta terrestre 

associado a outros elementos. Ele é também um importante componente de 

sedimentos marítimos, provavelmente formado como resultado da precipitação 

seguida de injeção de emanações vulcânicas na água do mar (MURRAY, 1974).  

A mineração do dióxido de manganês representa 15% dos 3,1 Mt de 

manganês produzidos no país em 2006 (BRASIL, 2009). Segundo a Vale (2017), o 

Brasil tem a quarta maior reserva de manganês do mundo, representando 10% das 

reservas mundiais, localizadas principalmente no Pará e no Mato Grosso do Sul. 

Korošek (2011) destaca que as propriedades físicas e químicas, como 

porosidade e capacidade de adsorção, originam-se de uma estrutura de octaedros8 

de MnO6 que, conectados de diferentes formas, criam diversas configurações de 

camadas e túneis. Estes túneis mostram alta seletividade para a intercalação de 

cátions com raio iônico efetivo em torno de 1,4 Å e de pequenas moléculas. 

Por isto, o dióxido de manganês é um material atrativo para aplicações 

como o armazenamento eletroquímico de energia, especialmente na fase nsutita  

(γ-MnO2). A nsutita9 é o resultado do intercrescimento de outras duas formas 

                                            
8 Cada octaedro de MnO6 é formado por um átomo de manganês no centro ligado a seis átomos de oxigênio nos 

vértices.  

9 O nome nsutita vem da região onde foi o mineral foi descoberto, Nsuta, no Gana, em 1962 (ZWICKER; MEIJER; 

JAFFE, 1962). 
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cristalográficas – ramsdellita (α-MnO2) e pirolusita (β-MnO2) – combinado com água 

estrutural (ANANTH; PETHKAR; DAKSHINAMURTHI, 1998). 

A representação esquemática da Figura 9 mostra as diferentes 

configurações de túneis nas fases do dióxido de manganês. 

 

Figura 9 – Representação esquemática do arranjo dos octaedros de MnO6 e túneis das 
fases α, β e γ-MnO2 

 

Fonte: GALLIEZ et al., 2014 

 

A fase α é um arranjo ortorrômbico dos octaedros de MnO6 enquanto a 

β é um arranjo tetragonal dos mesmos octaedros. Ambas podem ser chamadas 

também de óxido de manganês IV (Mn4+O2). Já a fase γ tem um arranjo hexagonal e 

uma formulação mais complexa, que envolve manganês IV, manganês II e hidroxilas, 

além da molécula de oxigênio. Sua fórmula geral é 

𝑀𝑛 𝑀𝑛 𝑂 (𝑂𝐻)  (ANTHONY et al., 2011), onde x varia de 0,06 a 0,07. 

No Brasil há reservas de nsutita em Carajás - PA, que, segundo 

Rossman (2016), são tão puras que podem ser utilizadas na formulação de eletrodos 

diretamente da sua extração. 
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A Figura 10 mostra o voltamograma cíclico típico de um filme fino de 

dióxido de manganês10 em diferentes velocidades de varredura em eletrólito de sulfato 

de sódio (Na2SO4). As capacitâncias reportadas nestas condições variam em torno de 

400 a 500 F.g-1. Sua capacitância teórica, porém, é bem mais alta: 1370 F.g-1. 

Segundo Lokhande, Dubal e Joo (2011), eletrodos baseados em MnO2 têm mostrado 

retenção de capacitância em torno de 80% após 1.000 ciclos de carga e descarga.  

 

Figura 10 – Voltamograma cíclico típico de um eletrodo de MnO2 em diferentes velocidades 
de varredura em eletrólito 1 mol.L-1 de Na2SO4 

 
Fonte: LOKHANDE et al., 2011 

 

Toupin, Brousse e Bélanger (2004)  comprovaram o comportamento 

pseudocapacitivo do material e mostraram que os átomos da superfície do dióxido de 

manganês estão muito mais envolvidos no armazenamento de energia que os átomos 

do interior das partículas, devido ao seu baixo coeficiente de difusão  

(6 x 10-10 cm2.s-1). Esta conclusão baseou-se no estudo do mecanismo capacitivo do 

óxido em eletrólitos aquosos contendo cátions de sódio, potássio e lítio por voltametria 

cíclica. 

                                            
10 A partir deste ponto, para simplificar o texto, todas as referências a dióxido de manganês, óxido, ou a MnO2 

serão referentes à nsutita, mesmo que não representem sua composição exata, ou a uma mistura de fases de 

MnO2, a menos que expresso o contrário. 
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Os eletrodos foram preparados pela deposição em platina de um pó de 

MnO2 de grãos esféricos com diâmetro médio de 420 nm e área superficial de  

160 m2.g-1. Um filme de 5 µg (1380 F.g-1) atingiu eficiência11 de 101% enquanto a 

eficiência de um filme de 25 µg (930 F.g-1), cobrindo a mesma área, foi de apenas 

67%. Ou seja, os cátions não se difundiram para o interior do filme, de forma que a 

massa adicionada não pôde ser considerada útil. O mesmo aconteceu com a carga 

gravimétrica específica que caiu de 1250 C.g-1 do primeiro filme para 835 C.g-1 do 

segundo. 

Além de comprovar que quanto menor a espessura do filme de MnO2, 

maior a sua eficiência capacitiva, este estudo também corroborou com um dos 

mecanismos, descrito na Equação 1, propostos anteriormente para descrever o 

comportamento de armazenamento de carga deste óxido. A espectroscopia 

fotoeletrônica de raios X dos eletrodos utilizados nas voltametrias (depois de oxidados 

e reduzidos) mostrou a presença de cátions sódio (Na+) adsorvidos pela superfície do 

MnO2, confirmando a participação dos cátions alcalinos dos eletrólitos (C+) no 

mecanismo de armazenamento de carga. 

 

(𝑀𝑛𝑂 ) í  +  𝐶 +  𝑒  ⇔ (𝑀𝑛𝑂 𝐶 ) í   

Equação 1 

 

O mecanismo de adsorção superficial também foi tido como 

predominante sobre a intercalação dos cátions hidrogênio ou alcalinos no interior do 

material quando este foi obtido quimicamente por Subramanian e colaboradores 

(2005). Além disso, eles observaram que reações de sulfato de manganês (MnSO4) 

com permanganato de potássio (KMnO4) a 140°C com diferentes tempos de 

residência resultaram em MnO2 com diferentes morfologias, como pode ser visto nas 

imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da Figura 11.  

A reação com duração de 1 hora resultou em nanoestruturas em forma 

de placas com área superficial de 100 m2.g-1 e capacitância específica de 140 F.g-1. 

Já a reação por 18 h resultou em nanobastões com área superficial de 150 m2.g-1 e 

capacitância de 72 F.g-1. A capacitância máxima, de 168 F.g-1, foi atingida com 6 h de 

                                            
11 Coulombic Efficiency: razão entre a carga voltamétrica – em coulombs (C) – e a carga calculada teoricamente 

assumindo a transferência de um elétron por átomo de Mn na amostra.  
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reação, quando o MnO2 obtido apresentou morfologia mista de nanoplacas e 

nanobastões com área superficial de 132 m2.g-1. 

Segundo os autores a não-linearidade da relação da capacitância com a 

área superficial deve-se à estrutura e volume dos poros e à composição química do 

material, que pode variar, por exemplo, com o teor de íons potássio (K+) coexistentes 

no meio provenientes do KMnO4. 

 

Figura 11 – Imagens MEV de MnO2 preparado por reações hidrotérmicas em diferentes 
tempos de residência 

 
Fonte: SUBRAMANIAN et al., 2005 

 

Umek e colaboradores (2011) também obtiveram nanobastões de MnO2 

a partir de KMnO4, mas pela oxidação com ácido sulfúrico. Pela variação de tempo e 
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temperatura de reação, e pela concentração do precursor na mistura também foi 

possível controlar a morfologia e dimensões dos nanobastões, bem como as suas 

propriedades termogravimétricas. 

Deve-se notar, no entanto, que as capacitâncias do dióxido de 

manganês reportadas estão em um largo intervalo. Entre os aqui citados e outros 

estudos e revisões analisadas, nos limites do intervalo estão Toupin, Brousse e 

Bélanger (2004), que reportaram uma capacitância máxima de 1380 F.g-1, e 

Subramanian e colaboradores (2005), que relataram capacitância mínima de apenas 

72 F.g-1. Por isto, fatores como morfologia, tamanho de partículas, porosidade, forma 

da deposição, eletrólito utilizado, entre outros, são essenciais para o desempenho do 

MnO2 como material capacitivo. 

 

1.2.4. Nanocompósitos supercapacitivos 

 

Como já discutido, os pseudocapacitores apresentam boa capacitância, 

mas perdem de 15 até 30% de capacidade após 1000 ciclos de carga e descarga. As 

perdas podem chegar a 50% entre 5000 e 10000 ciclos. A hibridização com EDLCs, 

geralmente em materiais nanoestruturados, é a proposta mais comum para aumento 

da vida útil dos polímeros condutores e de óxidos metálicos. Com a hibridização é 

possível também obter um material mais capacitivo que os seus componentes puros, 

uma vez que a combinação dos mecanismos capacitivos gera sinergias entre os 

materiais. 

As capacitâncias mais reportadas do politiofeno puro estão entre 70 e 

110 F.g-1, geralmente medida em um número de ciclos relativamente baixo. Alguns 

exemplos são 71 F.g-1 estável até 100 ciclos (BORA et al., 2014), 92 F.g-1 (MELO et 

al., 2017) e 110 F.g-1 estável até 500 ciclos (LAFORGUE et al., 1999). Um trabalho 

fora deste contexto de capacitâncias, mas não menos importante, reportou 

capacitância de 1,2 F.cm-2 (RUDGE et al., 1994). 

A partir de diferentes sínteses, dois grupos reportaram que a adição de 

grafeno ao PT resultou em um nanocompósito com capacitâncias significativamente 

mais altas. O primeiro obteve valores de capacitância específica média de 350 F.g-1 

numa razão de 1/1 (m/v) de monômero e grafeno em diferentes velocidades de 

varredura (ALVI et al., 2011), mas não discutiu a ciclabilidade, tão pouco os 

mecanismos capacitivos do novo material. O segundo testou três diferentes 
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concentrações de grafeno no nanocompósito, obtendo capacitância máxima de  

365 F.g-1 com o que continha 50% em massa de grafeno. A capacitância deste 

material aumentou nos 200 primeiros ciclos, devido às alterações na resistência do 

filme, mas a partir daí manteve-se estável até o 500° ciclo (MELO et al., 2017). 

O grafeno também foi capaz de melhorar a capacitância e a ciclabilidade 

do MnO2. Um dos grupos de pesquisa que estudou este nanocompósito reportou 

capacitância específica de 310 F.g-1 em varredura a 2 mV.s-1 para um nanocompósito 

composto de 78% em massa de MnO2 obtido por via química (YAN et al., 2010). O 

nanocompósito manteve 74% da capacitância quando a varredura foi feita a  

500 mV.s-1. Estes valores estão acima dos outros reportados, mas o resultado mais 

expressivo deste estudo foi a alta retenção de capacidade: ao longo de 15000 ciclos 

o eletrodo perdeu apenas 4,6% da capacitância inicial. Segundo os autores a 

alteração tão significativa no comportamento capacitivo do MnO2 quando da adição 

de grafeno deu-se porque: 

  

a) O grafeno revestido com partículas de MnO2 formou sítios para reservar 
íons que normalmente não participariam da reação; 

b) O grafeno também atuou como um fornecedor de canais condutores de 
elétrons devido ao seu excelente contato interfacial com o MnO2; 

c) A redução do tamanho das partículas de MnO2 para a nanoescala melhorou 
a eficiência capacitiva do óxido. 

 

Também já foi discutida a combinação de PT com MnO2 (XIAO et al., 

2010). Embora o interesse do trabalho em questão tenha sido o armazenamento de 

energia em baterias de lítio, os resultados podem ser comparados com os de materiais 

para eletrodos supercapacitores. A estrutura proposta pelos autores foi a de 

nanoesferas porosas formadas por politiofeno recobertas com uma camada ultrafina 

(de 5 nm de espessura) de nanofolhas de MnO2. Segundo os autores, a camada 

ultrafina de dióxido implicou numa área de contato eletrólito/eletrodo muito efetiva e 

num curto comprimento de difusão dos íons Li+ e a porosidade uniforme possibilitou 

melhor cinética de transporte iônico para o interior do eletrodo, melhorando o 

mecanismo de armazenamento dos materiais. Apesar disso, por se tratar da junção 

de dois pseudocapacitores, a capacidade de armazenamento do nanocompósito 

decaiu gradualmente de 700 para 520 mAh.g-1 já nos 25 primeiros ciclos, 

apresentando, portanto, baixa ciclabilidade. 
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Para resolver o problema da ciclabilidade do MnO2 sem comprometer a 

alta densidade de energia e potência, Hou e colaboradores (2010) propuseram uma 

nova estratégia para a obtenção de um nanocompósito capacitivo. Um material 

ternário foi desenvolvido a partir do crescimento de nanopartículas de MnO2 nas 

paredes de nanotubos de carbono (NTC) com o polímero condutor poli(3,4-

etilenodioxitiofeno)-poli(estirenosulfonado) (PEDOT:PSS) no meio reacional, 

conforme ilustrado na Figura 12. Como resultado, cada um dos três compostos 

contribuiu de forma diferente com o armazenamento de energia no filme: os NTC 

forneceram grande área para deposição do MnO2 e alta condutividade elétrica; o 

polímero agiu como dispersante na reação de obtenção, como ligante entre o NTC e 

as partículas de MnO2, como condutor e ainda melhorou a adesão ao substrato; e o 

MnO2 forneceu a porosidade responsável pela alta capacitância. Os resultados 

confirmaram a sinergia esperada dos diferentes componentes. A capacitância 

específica máxima do filme chegou a 427 F.g-1. Com 60% de MnO2 a razão de 

capacidade foi de 85% no aumento da densidade de corrente de 5 para 25 mA.cm-2. 

O nanocompósito ternário reteve ainda 99% da capacitância inicial após 1000 ciclos. 

 

Figura 12 – Esquema do nanocompósito ternário MnO2/NTC/PEDOT:PSS 

 
Fonte: HOU et al., 2010. 
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Outros grupos que se dedicaram a combinar nanotubos de carbono ou 

grafeno com um polímero condutor e com um óxido metálico no mesmo 

nanocompósito obtiveram, no geral, materiais com melhor estabilidade cíclica, alta 

capacitância específica e outras propriedades eletroquímicas melhoradas (ALVES et 

al., 2017). Apesar das composições serem bastante variadas, mudando inclusive qual 

classe de material é a dominante na mistura, nenhum grupo até agora empregou 

politiofeno em compósitos ternários capacitivos. O polímero mais utilizado tem sido de 

longe a polianilina, seguida do polipirrol. Quanto aos óxidos metálicos, o dióxido e a 

ferrita de manganês são os mais empregados, embora o óxido de estanho e o de 

molibdênio também já tenham sido citados para este fim.  

Partindo de uma composição e de uma síntese bem diferente da de Hou 

e colaboradores (2010), Alves e colaboradores (2017) recentemente obtiveram por 

deposição eletroquímica em um único passo um compósito tridimensional de 

nanopartículas de zircônia (ZrO2), rGO e polipirrol (PPy) polimerizado in situ. A 

capacitância específica do nanocompósito ternário foi 2 vezes maior que do PPy puro 

e 1,6 vezes maior que do nanocompósito binário PPy/rGO – todos obtidos sob as 

mesmas condições. A adição de rGO ao PPy contribuiu para um aumento significativo 

na capacitância por conta do seu mecanismo de dupla camada. Com adição posterior 

da ZrO2 evitou-se a aglomeração de folhas de rGO e, consequentemente, melhorou-

se o acesso do eletrólito às áreas ativas do eletrodo, além de incrementar a 

porosidade do nanocompósito, facilitando o transporte de íons. O estudo da 

ciclabilidade do material mostrou um incremento de 5% na capacitância específica dos 

nanocompósitos após 1000 ciclos. 

Nas imagens de microscopia eletrônica de varredura após o estudo de 

ciclabilidade (post mortem) foi possível perceber que as nanoestruturas dos 

nanocompósitos binário e ternário estavam intactas, enquanto a do PPy puro estava 

danificada pela intercalação dos íons do eletrólito, como pode ser visto na Figura 13. 

Pela análise do ângulo de contato, os autores notaram ainda que a molhabilidade dos 

nanocompósitos ao eletrólito foi melhor que a do eletrodo de PPy puro. 
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Figura 13 – Imagens MEV de a) e b) PPy puro, como obtido e após 1000 ciclos de CD, 
respectivamente c) e d) PPy/rGO, da mesma forma e) e f) PPy/rGO/ZrO2, da mesma forma. 

 
Fonte: Adaptado de ALVES et al., 2017 

 

Estes e outros resultados demonstram que a busca por supercapacitores 

mais eficientes e estáveis tende para a combinação de três materiais capacitivos. O 

aproveitamento das características eletroquímicas de cada um em nanocompósitos 

sinérgicos tem potencial para compor os supercapacitores do amanhã, que precisam 

ser melhores que os de hoje.  
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

A necessidade de dispositivos de armazenamento de energia com maior 

eficiência é eminente no mundo contemporâneo e na viabilização de tecnologias 

futuras, além do que, a leveza e a flexibilidade podem tornar estes componentes muito 

mais versáteis. Sendo assim, este trabalho buscou a obtenção de um supercapacitor 

de alta eficiência, leveza e flexibilidade baseado no sinergismo de três diferentes 

classes de materiais capacitivos. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e caracterizar um nanocompósito ternário híbrido inédito 

formado por politiofeno (PT), óxido de grafeno reduzido (rGO) e dióxido de manganês 

(MnO2) para aplicação em supercapacitores flexíveis. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcance do objetivo geral, os objetivos específicos deste trabalho 

foram: 

a) Sintetizar rGO com excelente qualidade; 

b) Obter MnO2 por meio de uma rota de síntese inédita; 

c) Sintetizar diferentes nanocompósitos a partir da polimerização oxidativa de 
tiofeno na presença de rGO e MnO2; 

d) Caracterizar todos os materiais e nanocompósitos produzidos; 

e) Avaliar a capacitância específica e a ciclabilidade dos nanocompósitos. 
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, buscaram-se métodos 

simples e eficientes para a obtenção química dos nanocompósitos e de seus 

componentes. 

 

3.1. SÍNTESE DE ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO 

 

3.1.1. Oxidação do grafite 

 

Para a obtenção de óxido de grafeno (GO), 1,0 g de grafite (Sigma-

Aldrich) foi misturado a 60 mL de ácido sulfúrico concentrado (98%, Synth) em balão 

de duas bocas, permanecendo por 1 h sob agitação em banho de gelo. O agente 

oxidante permanganato de potássio (≥99%, Sigma-Aldrich) foi adicionado durante 8 

horas: a cada 120 min, 875 mg eram adicionados em pequenas porções durante cerca 

de 15 min. O controle da temperatura foi feito de forma bastante cautelosa, de modo 

que em nenhum momento a temperatura do sistema excedeu 10°C. Após a última 

adição de KMnO4, 250 mL de água deionizada gelada foram adicionados lentamente 

o bastante para evitar variações bruscas de temperatura. Ao final das 8 h de reação, 

adicionou-se uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio (10%) até que não 

houvessem mais bolhas na reação. Procedeu-se a filtragem e lavagem a vácuo com 

300 mL de água deionizada, 250 mL de ácido clorídrico (10%), 250 mL de etanol e 

mais 200 mL água deionizada. O óxido de grafite (GrO) foi então seco em estufa por 

48 h a 100°C.  

Após a secagem o GrO foi manualmente cominuído e disperso em água 

deionizada em concentração de 1 mg.mL-1. A solução foi sonicada por 1 h, resultando 

numa dispersão de óxido de grafeno (GO). 

 

3.1.2. Redução do óxido de grafeno 

 

Para a redução do óxido de grafeno sintetizado, 400 mL da dispersão de 

GO foram colocados em balão de fundo redondo sob agitação em banho de óleo. Em 

seguida, 2,4 g de borohidreto de sódio (98%, Merck) foram adicionados à dispersão e 

iniciou-se o aquecimento (110°C). Após 3 h de reação foi desligado o aquecimento e, 
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posteriormente, a agitação. A solução permaneceu em repouso até o dia seguinte. O 

óxido de grafeno reduzido (rGO) foi então filtrado à vácuo e seco em estufa por 24 h 

a 100ºC. 

 

3.2. SÍNTESE DE DIÓXIDO DE MANGANÊS 

 

Para a obtenção de dióxido de manganês 100 mL de uma solução 

aquosa 0,01 mol.L-1 de permanganato de potássio (≥99,0%, Sigma-Aldrich) foi 

preparada e transferida para um béquer. O mesmo volume de ácido clorídrico (Synth) 

em solução aquosa de 2 mol.L-1 foi adicionado ao béquer. De forma rápida 

acrescentou-se ainda cerca de 1,65 g de uma fita de magnésio metálico (99,5%, 

Vetec) previamente cortada em pequenos pedaços, dando início à reação. A Figura 

14a traz um esquema deste método. 

Após o final da reação, que durou menos de 10 min, a solução foi 

centrifugada a 3750 rpm por 5 min por 2 vezes com troca do sobrenadante por água 

deionizada. Mais 3 centrifugações foram realizadas, mas com durações de 10, 15 e 

25 min, com troca do sobrenadante por água deionizada até que o pH da solução 

fosse neutralizado. Após a última centrifugação, o sólido depositado no fundo do tubo 

foi seco por 24 h a 100°C. 

 

Figura 14 – Esquema da obtenção de a) MnO2, b) PT e c) Nanocompósito ternário 

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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3.3. SÍNTESE DE POLITIOFENO 

 

Para obtenção de politiofeno puro, 256 µL de tiofeno destilado (Sigma-

Aldrich) foram adicionados em um balão de fundo redondo contendo 40 mL de água 

deionizada. A solução foi colocada em banho de óleo a 65°C com agitação de  

2500 rpm. Em seguida, foram adicionados 800 mg de persulfato de amônio (PSA, 

98%, Sigma-Aldrich). A reação correu por 4 h sob temperatura constante e agitação, 

como ilustrado na Figura 14b. 

Posteriormente ao resfriamento overnight ao ar, o conteúdo do balão foi 

centrifugado durante 25 min por 5 vezes a 3750 rpm. Entre as centrifugações o 

sobrenadante foi sempre substituído por água deionizada. Após a retirada do 

sobrenadante da última centrifugação, o produto foi armazenado em solução em uma 

pequena alíquota de água deionizada. 

 

3.4. SÍNTESE DOS NANOCOMPÓSITOS 

 

O nanocompósito ternário foi obtido pela polimerização de tiofeno sob as 

mesmas condições que as descritas na seção 3.3, exceto que no balão de fundo 

redondo, antes da adição da água, foram adicionados 32 mg de MnO2 e 1600 µL de 

uma dispersão de 10 mg de rGO por mililitro de n-metilpirrolidona (NMP). O esquema 

da Figura 14c ilustra este procedimento. A proporção de 32/1/2 (volume de 

tiofeno/massa rGO/massa MnO2) foi escolhida a partir de estudos desenvolvidos 

anteriormente no projeto. Em termos de massa a proporção foi de 85% de tiofeno 

(268,8 mg), 5% de rGO (16 mg) e 10% de MnO2 (32 mg). 

Para avaliar a influência de cada componente nas propriedades 

capacitivas do nanocompósito, os nanocompósitos binários PT/rGO e PT/MnO2 foram 

sintetizados sob as mesmas condições.  

Assim como o PT, os nanocompósitos permaneceram resfriando ao ar 

overnight após as sínteses. Após o resfriamento, procederam-se as mesmas 

condições de centrifugação e todos os novos nanomateriais foram armazenados em 

solução em pequenas alíquotas de água deionizada. 
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3.5. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E NANOCOMPÓSITOS 

 

3.5.1. Espectroscopia Raman 

 

Ao menos 15 espectros Raman foram coletados em 5 acumulações de 

0,5 segundos em diferentes regiões de cada amostra no intervalo de números de onda 

de 100 a 4500 cm-1 em um espectrômetro Raman alpha300 R UHTS 300 VIS (Witec). 

A linha de excitação utilizada foi sempre o laser de comprimento de onda nominal de 

488 nm. 

 

3.5.2. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

Utilizou-se o modo transmitância do espectrofotômetro de infravermelho 

modelo Vertex 70 (Bruker) para adquirir espectros na região de 5000 a 400 cm-1 com 

resolução de 4 cm-1 em 32 acumulações. As regiões apresentadas são as de interesse 

de cada material. Por simplicidade as amostras foram depositadas em placas de silício 

não dopado, cujo sinal FTIR foi subtraído dos espectros dos materiais pelo OPUS 

(Bruker), software do próprio equipamento. 

 

3.5.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

 

As imagens de MEV e os espectros EDS foram obtidos em um 

microscópio eletrônico de varredura Mira FEG-SEM TESCAN operado a 10 kV com 

um detector de feixe de íons. As amostras foram preparadas por drop dry de 

dispersões de alta concentração em substratos de Si/SiO2, secas a 65 °C por 24 

horas. 

 

3.5.4. Difração de Raios X (DRX) 

 

Foi utilizado um difratômetro Shimadzu XRD-6000, com radiação CuKα 

(λ = 1,5418 Å) para obtenção dos difratogramas de raios X. A voltagem aplicada foi 

de 40 kV e a corrente de 40 mA. A amostra de MnO2 foi depositada em vidro. 
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3.5.5. Voltametria cíclica 

 

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos em um potenciostato modelo 

Autolab PGSTAT302N (Metrohm Autolab). Os eletrodos de trabalho foram filmes finos 

dos materiais sintetizados depositados em 1 cm2 de substratos de óxido de estanho 

dopado com óxido de flúor (FTO) mantido aquecido a 60 ºC durante a deposição. 

Antes de serem utilizados, os eletrodos de trabalho foram secos em estufa a vácuo 

por 24 h a 65 ºC e tiveram sua massa aferida em uma balança analítica eletrônica 

MSU125P-1CE-DU (Sartorius) com resolução de 10-2 mg. O principal eletrólito 

empregado foi uma solução aquosa de Na2SO4 (0,5 mol.L-1). Quando o eletrólito 

aquoso foi utilizado, o eletrodo de referência foi sempre Ag/AgCl e o contraeletrodo, 

de platina. Os outros eletrólitos usados serão citados na seção 4.2.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A voltametria cíclica é uma das técnicas mais versáteis da química 

eletroanalítica. Seu registro, o voltamograma, fornece quantitativamente com fácil 

interpretação medidas termodinâmicas e cinéticas. É utilizado para obtenção de 

potenciais redox e estudo de transferência de carga e reações químicas de diversos 

meios (SILVA, 1998). 

Para conhecimento das propriedades eletroquímicas dos 

nanocompósitos ternários propostos e sintetizados a técnica de voltametria cíclica por 

si só proporcionaria informações suficientes para uma ampla discussão. Contudo, a 

caracterização dos materiais não estaria completa. Antes da caracterização 

eletroquímica é importante comprovar a eficiência dos métodos de obtenção dos 

materiais, principalmente quando envolvem novas rotas de síntese ou variações em 

métodos estabelecidos, como é o caso.  

As ligações atômicas podem ser elásticas e moverem-se de forma 

periódica em determinada frequência. Como varia de acordo com a massa dos 

átomos, com o arranjo geométrico e com a força das ligações químicas, o espectro 

vibracional de um material pode ser comparado à sua impressão digital. Sendo assim, 

a comparação com espectros conhecidos permite caracterizar qualquer composto, 

confirmando ou não sua correta obtenção. As técnicas complementares de 

caracterização espectroscópica Infravermelho e Raman são as mais importantes 

utilizadas para observação do espectro vibracional de compostos (SCHRADER, 

2008). 

Os resultados das espectroscopias Raman e de Infravermelho serão 

discutidos nas próximas seções, juntamente com a caracterização morfológica por 

imagem de microscopia eletrônica de varredura dos materiais obtidos. Ao final serão 

apresentados e discutidos os resultados da técnica eletroquímica, que visaram, 

majoritariamente, mensurar a capacitância específica e a ciclabilidade de cada 

material. 
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4.1. PROPRIEDADES ESPECTROSCÓPICAS E MORFOLÓGICAS 

 

4.1.1. Óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido 

 

A identificação do grafeno é inequívoca por espectroscopia Raman. As 

2 bandas características de materiais grafíticos, a saber, banda G em 1580 cm-1 e 2D 

em 2700 cm-1 ocorrem no grafeno. A presença de fônons nas regiões limítrofes ou em 

defeitos na rede hexagonal dá origem a uma terceira banda em 1350 cm-1, chamada 

de D. A intensidade e largura destas bandas permite caracterizar o grafeno quanto a 

quantidade de camadas (FERRARI et al., 2006), densidade de defeitos (PIMENTA et 

al., 2007) e até o tipo de borda do material uma vez que o sinal de Raman é realçado 

devido à ressonância das singularidades na densidade de estados eletrônicos 

(MALARD et al., 2009).  

Comparando a banda G do espectro do rGO sintetizado com a dos seus 

precursores na Figura 15, é possivel notar um alto grau de grafitização e ordenamento, 

uma vez que a banda G do rGO tem o mesmo aspecto (região de ocorrência e largura) 

da banda G do grafite. Percebe-se que a oxidação leva a um alargamento desta banda 

no GrO e GO, justamente pela diminuição do ordenamento da rede hexagonal. 

Como discutido na seção 1.2.2, grafenos obtidos por via química 

inevitavelmente têm defeitos na rede. Para que o grafite seja esfoliado, diversos 

grupos funcionais oxigenados são intercalados e ligados covalentemente às camadas 

de grafeno na oxidação, visando diminuir a intensidade das ligações de van der Waals 

entre os planos. Isto gera defeitos na rede e nem todos podem ser restaurados na 

redução do óxido de grafeno. No nosso caso, a estratégia adotada foi evitar que a 

inserção de defeitos na oxidação implicasse na perda de átomos de carbono pela 

geração de CO2, mantendo-se a temperatura da reação abaixo de 10°C durante a 

oxidação, realizada num período estendido de tempo (EIGLER et al., 2013). 
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Figura 15 – Espectros Raman do óxido de grafeno reduzido (rGO) e dos precursores óxido 
de grafeno (GO), óxido de grafite (GrO) e grafite. 

 

 

A partir do espectro Raman é possivel determinar a densidade de 

defeitos do plano basal do grafeno de duas formas. A primeira é pela largura à meia 

altura da banda 2D e a segunda é pela razão das intensidades das bandas D e G 

(ID/IG) (CANÇADO et al., 2011). Quanto menor esta razão, menos defeitos o grafeno 

possui.  

Comparando as bandas 2D do GO e do rGO, é possivel notar que houve 

significativa reordenação da rede cristalina com a redução: a banda é mais estreita e 

definida e possui maior intensidade no rGO que no GO, tendendo ao aspecto da banda 

2D do grafite. 

A partir da análise da razão ID/IG do rGO e dos seus precursores, é 

possivel avaliar que o método adotado para prevenção de perda de átomos de 

carbono durante a oxidação foi eficiente. A razão ID/IG, que era de 0,15 no grafite, 

chegou a ser igual ou maior que 1,0 no GrO e no GO, mas ficou em torno de 0,5 no 

rGO, ou seja, boa parte dos defeitos introduzidos no GO foram restaurados durante a 

redução. Vale ainda ressaltar que, por conta do tamanho reduzido das partículas do 

rGO, a banda D tem sua intensidade aumentada, em relação à do grafite, pelo 

chamado efeito de borda (CANÇADO et al., 2011). 
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De qualquer forma, o efeito de borda, defeitos e descontinuidades 

presentes no filme podem ser benéficos, pois neles estão localizados pontos reativos, 

que permitem que o material interaja com os outros componentes do nanocompósito 

a ser obtido (EFTEKHARI; GARCIA, 2017). 

A eficácia da redução do rGO foi analisada também pela comparação do 

seu espectro com o espectro do GO na região do infravermelho, mostrados na Figura 

16. De maneira geral, pode-se observar que no espectro do rGO há predominância 

da banda referente ao modo de estiramento (ν) das ligações do tipo C=C  

(1564 cm-1) em relação aos modos de ν ou deformação (δ) das ligações C=O,  

C–O–C, C–O, –OH e C–H (DOMINGUES, 2013). Isto ratifica o alto grau de 

grafitização e ordenamento indicado pelas características da banda G do espectro 

Raman discutido anteriormente. 

Entre os modos vibracionais que perderam intensidade no espectro do 

rGO, refletindo a diminuição da presença das ligações no material em relação ao GO, 

podem se citar νC=O, em 1637 cm-1, δ–OH em 1435 cm-1 e νC–O–C em 1220 cm-1. A 

perda de grupamentos –OH também é evidenciada pela diminuição da intensidade do 

vale na região de 3400-3200 cm-1 do espectro do rGO em relação ao GO. Apenas os 

modos νC–O puderam ser identificados como semelhantes em ambos espectros, pela 

presença de duas bandas na região 1140-1000 cm-1 (DOMINGUES, 2013). 

As imagens MEV do rGO em diferentes magnificações, mostradas na 

Figura 17, apresentam um filme desordenado formado por folhas dobradas e 

enrugadas aleatoriamente. Este aspecto é típico de filmes de óxido de grafeno 

reduzido (PARK; RUOFF, 2009) (PHAM et al., 2012). 
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Figura 16 – Espectros FTIR do óxido de grafeno reduzido (rGO) e do precursor óxido de 
grafeno (GO) 

 

 

Figura 17 – Imagens MEV do óxido de grafeno reduzido com magnificação de a) 2000 e b) 
30000 vezes 

 

 

O primeiro dos objetivos específicos do projeto pôde, por meio destas 

três caracterizações do óxido de grafeno reduzido sintetizado, ser considerado 

alcançado. Além da eficiência da obtenção ter sido confirmada, ficou claro que as 

alterações inseridas nos métodos, como controle de temperatura e tempo de oxidação 
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estendido na oxidação do grafite, surtiram efeito na redução de quantidade de defeitos 

na estrutura do material após a redução. Dado o potencial de inovação do método de 

síntese de rGO de alta qualidade, este estudo continua sendo aprofundado e 

aprimorado pelo grupo.  

 

4.1.2. Dióxido de manganês 

 

Conforme discutido na seção 1.2.3, um método comum para a obtenção 

de MnO2 é a anodização eletroquímica. Por esta rota, entretanto, tende-se à produção 

de óxidos amorfos (LOKHANDE; DUBAL; JOO, 2011). Óxidos não amorfos são 

obtidos em geral por rotas hidrotérmicas, que envolvem longos tempos de residência 

em fornos e alta provisão de energia (SUBRAMANIAN et al., 2005). Sendo assim, 

para este projeto foi proposta uma rota de síntese inédita para o MnO2, baseada na 

redução de KMnO4 pela combinação de dois agentes redutores: o hidrogênio 

nascente (H*) e o hidrogênio gasoso (H2) em temperatura elevada. 

A redução de compostos a parir de H* é conhecida e usada para 

obtenção de diversos produtos (DOMINGUES et al., 2013) (SALVATIERRA et al., 

2013). Mesmo que dois átomos de H* tendam a se combinar e formar H2, o hidrogênio 

atômico gerado a partir da reação de um metal com um ácido no seu “momento de 

nascimento” é especialmente reativo e, portanto, um forte agente redutor (PHAM et 

al., 2012). As reações envolvidas na produção do MnO2 por esta rota estão descritas 

na Equação 2. A reação completa é bastante rápida, durando menos de 10 minutos, 

e ocorre em temperatura ambiente. 

 

2𝐻𝐶𝑙( ) +  𝑀𝑔( ) 
∆

 2𝐻∗ +  𝑀𝑔𝐶𝑙
( )

 

𝐻∗ +  𝐻∗ →  𝐻 ( ) 

𝐾𝑀𝑛𝑂
( )

+  2𝐻
( )

 →  𝑴𝒏𝑶𝟐(𝒔𝒐𝒍)
+ 2𝐻 𝑂 +  𝐾  

Equação 2 

 

Um espectro Raman representativo do dióxido de manganês obtido é 

mostrado na Figura 18. Números de onda acima de 900 cm-1 foram suprimidos por 

serem irrelevantes. 
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Figura 18 – Espectro Raman do dióxido de manganês 

 

 

A proporção da fase pirolusita (β) intercrescida na estrutura de 

ramsdellita (α) é um parâmetro estrutural da nsutita (γ), chamado de Pr. Nsutitas 

obtidas quimicamente têm Pr menor que 40%, ou seja, a estrutura predominante é a 

de α-MnO2. Já nsutitas tratadas termicamente têm estrutura predominante de β-MnO2. 

A espectroscopia Raman pode ser utilizada para determinar a proporção das fases α 

e β na estrutura de γ-MnO2 (JULIEN et al., 2002). A Tabela 2 mostra a faixa de 

números de onda em cada banda ocorre em γ-MnO2 com diferentes proporções de α 

e β. 

 

Tabela 2 – Números de onda (cm-1) das bandas Raman de dióxidos de manganês com 
diferentes Pr 

Óxido Pr (%) ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 

R-MnO2 0 740 ± 4 630 ± 4 580 ± 4 518 ± 4 – – 294 ± 6 

γ-MnO2 29 738 ± 4 631 ± 4 572 ± 4 520 ± 4 379 ± 4 337 ± 4 264 ± 6 

γ-MnO2 34 745 ± 6 646 ± 4 575 ± 4 522 ± 6 492 ± 4 375 ± 4 261 ± 6 

γ-MnO2 43 752 ± 6 652 ± 4 578 ± 4 519 ± 6 489 ± 4 377 ± 4 275 ± 6 

γ-MnO2 61 757 ± 6 654 ± 4 578 ± 4 522 ± 6 500 ± 4 398 ± 4 271 ± 6 

β-MnO2 100 750 ± 4 665 ± 4 – 538 ± 4 486 ± 4 – 329 ± 6 

Fonte: JULIEN et al., 200212 

 

                                            
12 As colunas ν’1 e ν8 foram suprimidas. O R-MnO2 (o mesmo que α-MnO2) apresenta estas bandas em 680 ± 4 e 

143 ± 2, respectivamente. Os demais óxidos não apresentam estas bandas. Julien e colaboradores (2002) 

elaboraram a tabela a partir dos espectros Raman de 11 diferentes dióxidos de carbono com Pr conhecidos, 

calculados a partir de difração de raio X. 
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Pela comparação da Figura 18 com a Tabela 2 é possível obter duas 

conclusões imediatas. A primeira é que o espectro é típico de um dióxido de manganês 

com estrutura γ. Além disso, é possível observar que as bandas ν1, ν2, ν5, ν6 e ν7 

assinaladas no espectro são compatíveis principalmente com bandas de γ-MnO2 com 

Pr igual a 34%, ou seja, com predominância de α. 

Como as faixas de ocorrência da banda ν3 em dióxidos de manganês 

com diferentes Pr são muito próximas e estreitas, não foi possível atribuir a de  

580 cm-1 a um MnO2 específico, embora esta banda tenha ocorrido na frequência 

esperada. A banda ν4, atribuída teoricamente no espectro da Figura 18, não pôde ser 

comparada com nenhum dos óxidos da Tabela 2, provavelmente porque não foi 

intensa ou definida o suficiente. 

Segundo Gao e colaboradores (2008), também é possível afirmar que a 

fase α é a predominante no material por conta da banda ν2 ser a mais intensa no 

espectro acima. Segundo eles, a presença desta banda está relacionada com a 

vibração perpendicular das cadeias –O–Mn–O–Mn–O– na direção das cadeias duplas 

de octaedros de MnO6, compatível com a configuração de túneis da fase α, 

representado na Figura 19. Para aplicações de armazenamento de energia a 

configuração de espaços intersticiais desta fase é altamente desejável, uma vez que 

facilita a intercalação e a troca iônica. 

 

Figura 19 – Representação poliédrica de uma estrutura cristalina tipo α-MnO2. As esferas 
cinza escuro representam os cátions nos túneis. 

 
Fonte: GAO et al., 2008 

 

As outras bandas do espectro obtido também podem ser atribuídas a 

vibrações das ligações Mn–O. A banda ν1 mostra alongamento assimétrico, enquanto 
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a ν6 mostra a flexão destas ligações. As bandas não nomeadas no espectro da Figura 

18 presentes em baixos números de onda indicam movimento translacional dos 

octaedros (GAO et al., 2008).  

A Figura 20 mostra o espectro FTIR do dióxido de manganês obtido, que 

foi analisado segundo Ananth, Pethkar e Dakshinamurthi (1998). Para estes autores 

o espectro FTIR do γ-MnO2 pode ser dividido em três regiões de interesse.  

 

Figura 20 – Espectro FTIR do dióxido de manganês 

 

 

Na região de 4000 a 3000 cm-1, do espectro FTIR do dióxido de 

manganês é possível comprovar a presença da água estrutural que ocorre nos 

interstícios da nsutita, como comentado anteriormente. No espectro em questão nota-

se uma banda não muito intensa em 3174 cm-1. Apesar do estiramento das ligações 

O–H ter ocorrido numa energia mais alta que a característica, pode se considerar 

demonstrada a presença de água na estrutura da nsutita. A boa relação sinal-ruído 

mostra que a água presente não é de umidade. Estas moléculas de água têm ligações 

com a estrutura do MnO2, o que também pode ser comprovado pela interação de 

átomos de manganês com hidrogênios nas bandas da segunda região de interesse. 

As bandas da segunda região, que compreende o intervalo de 2500 a 

1000 cm-1, podem ser atribuídas a interações Mn–O, Mn–OH, Mn–H+ e até de Mn–K+ 

de eventuais resquícios do precursor. Usualmente, γ-MnO2 apresentam uma banda 

de absorção próxima de 1620 cm-1 atribuída a ligação O–H combinada com átomos 

Mn. No espectro em questão, ocorreram três bandas nesta região, sendo que a 

atribuída a ligação O–H ocorreu em 1627 cm-1. A presença desta e das outras duas 
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bandas, em 1415 e 1109 cm-1, confirma a obtenção do MnO2 e reafirma que a 

estrutura é do tipo γ. 

A presença de duas bandas na terceira região de interesse, de 1000 a 

400 cm-1, confirma a estrutura octaédrica do material. No espectro da Figura 20, estas 

bandas estão presentes entre 450 e 520 cm-1. Nesta região ainda é possível analisar 

o quanto a água estrutural distorce este arranjo, o que é uma informação útil na 

previsão da sua atividade eletroquímica. Quanto maior a distorção da estrutura, 

melhor seu desempenho capacitivo (ANANTH; PETHKAR; DAKSHINAMURTHI, 

1998). A banda intensa em 514 cm-1 revela que a estrutura do material está bastante 

distorcida. 

O dióxido de manganês sintetizado também foi submetido à difração de 

raios X. O difratograma da Figura 21 mostra picos (110), (220), (211) e (541) em 12º, 

24º, 37º e 66º, respectivamente. Esta configuração de picos corrobora com a 

discussão dos espectros Raman e de infravermelho do óxido em dois pontos: a baixa 

cristalinidade (SUBRAMANIAN et al., 2005) e a presença da fase cristalina alfa (FAN 

et al., 2011). 

 

Figura 21 – Difratograma de raio X do dióxido de manganês 

 

 

As imagens MEV do MnO2, ilustradas na Figura 22, mostram uma 

morfologia bastante porosa formada por estruturas semelhantes a nanoflores. A 

estrutura é similar à que Umek e colaboradores (2011) obtiveram por uma síntese que 

assim como a nossa, baseou-se na redução de KMnO4 em meio ácido. Estes autores, 

entretanto, só alcançaram este tipo de estrutura quando a sua reação foi conduzida a 
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170 °C. No nosso caso, a reação ocorre em temperatura ambiente, sem a necessidade 

de fornecer energia adicional ao sistema. 

A estrutura também é similar à que Subramanian e colaboradores (2005) 

obtiveram em temperatura ambiente a partir de MnSO4, embora o tamanho das 

partículas seja diferente. 

 

Figura 22 – Imagens MEV do dióxido de manganês com magnificação de a) 5000, b) 15000 
e c) 80000 vezes 

 

 

Nas imagens com menor magnificação (Figura 22a e b) é notável que 

não há uniformidade no tamanho das partículas, mas pela imagem com maior 

magnificação (Figura 22c) é possível afirmar que há boa uniformidade no tamanho e 
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na distribuição dos poros do material. A porosidade é uma das características mais 

importantes para seu mecanismo de capacitância (TOUPIN; BROUSSE; BÉLANGER, 

2004). 

Sendo assim, pode-se considerar que o segundo objetivo específico do 

projeto foi alcançado. A rota de síntese inédita proposta pode ser considerada eficaz 

na obtenção do dióxido de manganês. Além disso a rota é vantajosa, no sentido de 

que o dióxido produzido tem estrutura do tipo γ-MnO2 com predominância da fase α, 

a mais adequada para aplicações eletroquímicas. 

 

4.1.3. Politiofeno 

 

Como o método de obtenção de politiofeno utilizado foi uma 

simplificação de um método proposto anteriormente (LIU; LIU, 2009), a análise dos 

espectros Raman e FTIR do material visou primariamente identificar se o polímero 

obtido possuía as características espectroscópicas típicas de politiofenos. 

A discussão do espectro Raman do PT foi feita com base nas discussões 

de Salvatierra (2014) e de Bazzaoui e colaborares (1995) dos 7 modos  

vibracionais (ν) modelados anteriormente por Louarn e colaboradores (1992) com 

base em oligotiofenos. A Figura 23 apresenta a estrutura do politiofeno com os 

carbonos nomeados para facilitar o entendimento da discussão.  

 

Figura 23 – Estrutura química do politiofeno com identificação dos carbonos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Todos os 7 modos puderam ser identificados no espectro Raman obtido, 

disponível na Figura 24, permitindo afirmar que o polímero obtido foi o politiofeno, uma 

vez que todas as ligações que deveriam estar presentes na sua estrutura puderam 

ser identificadas por meio dos seus modos vibracionais. O modo ν1 é atribuído à 

vibração antissimétrica das ligações Cα=Cβ, já o modo ν2 caracteriza a vibração em 
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fase totalmente simétrica dos anéis de tiofeno a partir da vibração simétrica das 

mesmas ligações que o ν1. O ν3 é atribuído ao modo de νCβ–Cβ’. O ν4 e a banda 

assinalada em 1214 cm-1 ocorrem com o estiramento simétrico e assimétrico, 

respectivamente, das ligações Cα–Cα’. O ν5 demonstra o modo de νCβ–H. E, 

finalmente, os modos ν6 e ν7 são atribuídos à vibração das ligações C–S–C, 

confirmando a presença do átomo de enxofre no anel heterocíclico.  

 

Figura 24 – Espectro Raman do politiofeno 

 

 

Estes modos vibracionais puderam ser atribuídos mesmo que 

deslocados quando comparados aos determinados por Louarn e colaboradores 

(1992). Agosti e colaboradores (1999) atribuíram este deslocamento à presença de 

irregularidades químicas, estereoquímicas e conformacionais nas cadeias de oligo e 

politiofenos e de outros polímeros conjugados fazendo com que os modos vibracionais 

ocorram em faixas de números de onda relativamente amplas. Já Sauvajol e 

colaboradores (1991) atribuíram estas variações principalmente ao comprimento das 

cadeias poliméricas.  

As ligações atribuídas aos modos vibracionais acima descritos também 

puderam ser correlacionadas às bandas presentes no espectro de transmitância do 

politiofeno no infravermelho, ilustrado na Figura 25. As bandas em 1652 e 1560 cm-1 

são atribuídas ao modo de νC=C. A banda em 1139 cm-1 evidencia δC–H no plano. O 

modo de δC–H fora do plano aparece em duas bandas, em 794 e 698 cm-1. A presença 

do enxofre no composto é mostrada pelas bandas em 837 e 617 cm-1, atribuídas a 

νC–S e δC–S–C, respectivamente. (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2014) 

(GÖK; OMASTOVÁ; YAVUZ, 2007). 
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Figura 25 – Espectro FTIR do politiofeno 

 

 

A partir da relação de intensidade dos pares de bandas dos modos νC=C 

e δC–H fora do plano é possível estimar o grau de polimerização (tamanho das 

cadeias) e a conjugação (alinhamento dos anéis tiofênicos) das cadeias poliméricas. 

Akimoto e colaboradores (1986) correlacionaram estas informações com a 

condutividade de politiofenos, concluindo que a condutividade do polímero está 

diretamente relacionada com a abundância de longos seguimentos conjugados 

coplanares e não tem relação com o grau de polimerização. 

Comparando a razão das áreas das bandas13 de modos νC=C simétrico 

e antissimétrico (Isim/Ianti), que ocorreram em 1652 e 1560 cm-1, com as reportadas por 

Akimoto, a condutividade do PT poderia ser estimada na ordem de 10 S.cm-1. Esta 

condutividade é 5 ordens de grandeza maior que a reportada por Gök, Omastová e 

Yavuz (2007), e apenas 1 ordem de grandeza menor que as melhores de Akimoto. Já 

a razão área das bandas de δC–H fora do plano (I697/I787) revela um baixo grau de 

polimerização. A banda próxima a 697 cm-1 é atribuída a ligações C–H de anéis 

tiofênicos 2-monosubstituídos, que ocorrem nos finais das cadeias poliméricas, 

enquanto a banda próxima a 787 cm-1 é atribuída a anéis tiofênicos 2,5-disubstituídos, 

cuja repetição forma as cadeias. A razão I697/I787 é tipicamente menor que 1,0, o que 

não aconteceu no PT sintetizado, de forma que é provável que juntamente com o 

polímero tenham se formado oligômeros de tiofeno. 

A Figura 26 mostra imagens MEV do politiofeno, onde pode-se perceber 

uma boa regularidade no formato, com tendência ao esférico, das partículas do 

polímero, que formam agregados sobre o substrato. Também é possível avaliar que 

                                            
13 A área das bandas citadas foi calculada por integração, resultando em Isim/Ianti = 4,9 e I697/I787 = 2,2. 
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as partículas têm tamanho bastante reduzido, conferindo ao material alta área 

superficial. 

 

Figura 26 – Imagens MEV do politiofeno com magnificação de a) 14000 e b) 27000 vezes 

 

 

A partir destas considerações, pode-se afirmar que o método de síntese 

de politiofeno escolhido, mesmo que simplificado, foi eficiente. Sendo assim, o terceiro 

objetivo específico do trabalho foi parcialmente alcançado, restando a produção do 

nanocompósito ternário pelo mesmo método para que este seja completamente 

superado.  

 

4.1.4. Nanocompósitos 

 

Assim como seus componentes puros, o nanocompósito PT/rGO/MnO2 

foi examinado por espectrometria Raman. A comparação dos espectros está ilustrada 

na Figura 27. 
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Figura 27 – Espectro Raman do nanocompósito ternário PT/rGO/MnO2 comparado com os 
de seus componentes 

 

 

A partir da comparação dos espectros é possível notar que estão 

claramente presentes os principais sinais do PT e do rGO. 

As bandas D e G do rGO são as predominantes no espectro do 

PT/rGO/MnO2, embora levemente deslocadas para 1360 e 1571 cm-1, 

respectivamente. O deslocamento da banda G para menores números de onda foi 

observado por Ferralis (2010) quando uma tensão de deformação compressiva 

uniaxial foi aplicada em grafeno de única camada. Analogamente, a banda G pode ter 

se deslocado devido à força de compressão exercida pelo polímero compressão nas 

folhas de rGO do nanocompósito. A banda 2D também foi deslocada para 2700 cm-1, 

mas permaneceu com o mesmo aspecto e intensidade. Os deslocamentos refletem a 

interação do rGO com os outros componentes do nanocompósito. A banda mais 

intensa do PT, em 1527 cm-1, é responsável pela diminuição do vale entre as bandas 

atribuídas ao rGO no compósito ternário, em relação ao vale formado entre as bandas 

D e G no rGO puro.  

Com as configurações de laser, acumulações e grading utilizados não 

foi possível identificar nenhuma banda correspondente ao MnO2, como era esperado 

que ocorresse na região de 642 cm-1. Este fenômeno está relacionado com a baixa 
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polarizabilidade de óxidos metálicos, logo, a intensidade de espalhamento do MnO2 é 

muito menor que a dos demais componentes no espectro Raman do nanocompósito 

ternário. 

O nanocompósito foi submetido também à espectroscopia na região do 

infravermelho. Seu espectro, comparado na Figura 28 com os espectros dos 

componentes, mostra que as bandas em 1652 e 1560 cm-1, atribuídas ao modo de 

νC=C do PT permaneceram como as mais pronunciadas, embora levemente 

deslocadas para 1670 e 1575 cm-1. Nesta região também há influência da banda de 

νC=C do rGO. Ainda comparando com o espectro do PT, é possível ver uma 

diminuição significativa nas bandas atribuídas a ligações de enxofre (837 e 617 cm-1), 

sugerindo uma menor densidade destas ligações, por conta da adição de outros 

elementos no material. Outra mudança ocorreu na faixa de 1400-1000 cm-1, 

provavelmente pela presença do rGO, que possui muitas bandas nesta região. Ainda 

em analogia ao PT, os mesmos modos de δC–H fora do plano ocorreram em 802 e 

705 cm-1. Devido à baixa concentração do MnO2, assim como no Raman, não foi 

possível identificar as bandas do óxido no FTIR. 

 

Figura 28 – Espectros FTIR do nanocompósito ternário PT/rGO/MnO2 comparado com os de 
seus componentes 
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Nas imagens MEV do nanocompósito, disponíveis na Figura 29, é 

possível perceber claramente a existência de dois tipos de estruturas. O primeiro tipo, 

bastante claro nas imagens a e b tem aspecto lamelar, e aparentemente é formado 

por folhas de grafeno. O segundo tipo, de partículas menores, tem o mesmo tamanho 

das esferas do PT puro, mas não o mesmo formato esférico das partículas do 

polímero. É possível que estas estruturas sejam formadas por PT e por MnO2 num 

modelo próximo ao de casca/caroço, em que o polímero cresceu recobrindo as 

partículas de MnO2. 

 

Figura 29 – Imagens MEV do nanocompósito ternário PT/rGO/MnO2 com magnificação de a) 
13000, b) 14000, c) 25000 vezes; e d) Espectro EDS do nanocompósito 
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Por análise por EDS pôde-se confirmar presença simultânea de todos os 

elementos no nanocompósito, inclusive do Mn, que não teve sinal nas 

espectroscopias anteriores. Mesmo que com menor intensidade que os demais, foi 

possível identificar o sinal de manganês em aproximadamente 6 keV no espectro da 

Figura 29d. Os sinais de silício e de cromo são respectivamente do substrato e do 

recobrimento metálico requerido para obtenção da imagem MEV. 

Nas imagens MEV ainda é possível notar que o segundo tipo de 

partículas, provavelmente MnO2 recoberto com PT, está ancorado nas folhas do rGO. 

Este comportamento de crescimento de polímeros ancorados à superfície do rGO é 

similar ao observado em polimerização in situ de polianilina (HAN et al., 2014) (WU et 

al., 2016) (MONDAL; RANA; MALIK, 2017). 

Para efeito de controle e entendimento da contribuição de cada 

componente do nanocompósito ternário no fenômeno de capacitância, que será 

analisada na seção 4.2, foram sintetizados também dois nanocompósitos binários, 

PT/rGO e PT/MnO2. 

Os espectros Raman e FTIR dos binários estão ilustrados na Figura 30 

comparados com o do PT puro e do PT/rGO/MnO2. Reforçando a análise do Raman 

do ternário, o espectro do PT/MnO2 é bastante semelhante ao do PT puro, enquanto 

que o do PT/rGO tem as mesmas informações do PT/rGO/MnO2, uma vez que pelo 

Raman não foi possível identificar a presença do MnO2 no compósito ternário. Da 

mesma forma, os espectros no infravermelho ratificam a análise do FTIR do ternário. 

O espectro do PT/rGO ainda tem visíveis as bandas do PT dos modos νC=C, em 1652 

e 1564 cm-1, e δC–H, em 696 cm-1, mas também é bastante pronunciada a banda em 

1110 cm-1, atribuída ao modo νC–O, presente no rGO. Já o espectro do PT/MnO2 

mostra uma grande predominância das ligações do tipo C=C, dado a alta intensidade 

da banda em 1677 cm-1, análoga ao modo νC=C do PT. Por serem somatórias dos 

espectros de seus componentes, pode-se considerar evidenciada a formação dos 

nanocompósitos PT/rGO e PT/MnO2. 
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Figura 30 – Espectros a) Raman e b) FTIR dos nanocompósitos binários PT/rGO e PT/MnO2 
comparados com os espectros do PT puro e do nanocompósito ternário 

 

 

Assim como discutido anteriormente, as imagens MEV dos 

nanocompósitos binários, disponíveis na Figura 31, também demonstram que a 

polimerização do tiofeno ocorreu ancorada às nanopartículas de rGO e recobrindo as 

de MnO2 nos respectivos nanocompósitos binários. 

 

Figura 31 – Imagens MEV do nanocompósito binário a) PT/rGO com magnificação de 5000 
vezes e b) PT/MnO2 com magnificação de 35000 vezes 

 

 

Tendo comprovado a formação dos nanocompósitos por meio destas 

caracterizações, pôde-se, então, considerar como alcançado o terceiro objetivo 

específico do projeto, que era sintetizar diferentes nanocompósitos a partir da 

polimerização oxidativa de tiofeno na presença de rGO e MnO2. 
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4.2. PROPRIEDADES CAPACITIVAS 

 

Para a correta interpretação das caracterizações eletroquímicas e da 

discussão das propriedades capacitivas dos materiais é fundamental o entendimento 

do conceito de capacitância. 

Para ilustrar capacitância (𝐶), ou capacidade elétrica, é necessário 

lançar mão do modelo do capacitor convencional (ao invés supercapacitor). Um 

capacitor é composto de um par de grandes placas condutoras entre as quais há um 

isolante de pequena espessura. Quando se aplica uma carga (𝑄) ao capacitor forma-

se um campo elétrico uniforme entre as placas e, consequentemente, uma diferença 

de potencial (∆𝑉). Estas grandezas se relacionam como descrito na Equação 3. 

 

𝑄 = 𝐶 𝑥 ∆𝑉 

Equação 3 

 

A partir daí é possível definir capacitância como sendo a capacidade do 

material de manter uma quantidade de eletricidade, ou carga elétrica, em um 

determinado potencial, como mostrado na Equação 4. 

 

𝐶 =
𝑄

∆𝑉
 

Equação 4 

 

A capacitância é medida em farads (F). 1 farad é a capacitância de um 

capacitor em cuja entreplacas aparece uma diferença de potencial elétrico (ddp) de  

1 volt quando é carregado com uma quantidade de eletricidade igual a 1 coulomb 

(BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES, 2006). Da mesma forma, 

nos supercapacitores, 1 F é a capacidade do material de reter energia de 1 C quando 

submetido a uma ddp de 1 V. 

A capacidade elétrica específica (𝐶 ) de um material supercapacitor pode 

ser mensurada a partir da área do voltamograma cíclico do material, utilizando-se a 

Equação 5, onde ∫ 𝐼𝑉𝑑𝑉 é a área do voltamograma, 𝑚 é a massa do filme em 
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gramas, 𝑣 é a velocidade de varredura de potenciais aplicada em V.s-1 e ∆𝑉 é a janela 

de potenciais em V. 

 

𝐶 =  
∫ 𝐼𝑉𝑑𝑉

2 𝑚 𝑣 ∆𝑉
 

Equação 5 

 

𝑉𝐴 e 𝑉𝐶 são os limites da janela de potenciais escolhidos com base nos 

potenciais dos picos anódico (Epa) e catódico (Epc) do material. A janela deve abranger 

os potenciais em que a oxidação e a redução do material estejam completas, e é 

limitada pela degradação do material ou do eletrólito. 

Filmes dos materiais puros, dos nanocompósitos binários e do ternário 

foram preparados para comparação das suas propriedades capacitivas e para estudo 

da contribuição de cada material nos processos eletroquímicos do nanocompósito 

ternário.  

Assim como o material do eletrodo, a escolha do eletrólito mais 

adequado é fundamental para a performance do supercapacitor. Em primeiro lugar 

porque a interação do eletrodo com o eletrólito é decisiva na capacitância do material. 

A relação do tamanho dos cátions do eletrólito com o tamanho dos poros do eletrodo 

e dos seus caminhos para interpenetração devem ser levados em consideração na 

escolha do eletrólito ideal. Além disso, a tensão nominal do capacitor pode ser limitada 

pelo potencial de degradação do eletrólito, caso este seja menor que a janela de 

trabalho do eletrodo. 

Eletrólitos aquosos, como ácidos (e.g., H2SO4) e alcalinos (e.g., KOH), 

apresentam alta condutividade iônica (1 S.cm-1), baixo custo e boa compatibilidade 

com os materiais dos eletrodos em geral, mas se decompõe numa tensão de 1,2 V. 

Já os não-aquosos, geralmente diluídos em carbonato de propileno ou em acetonitrila, 

operam bem até 2,5 V, sendo utilizados inclusive em supercapacitores comerciais. 

Sua resistividade eletrônica, entretanto, é de pelo menos uma ordem de grandeza 

maior que a dos aquosos, causando aumento da resistência interna do supercapacitor 

em comparação com eletrólitos aquosos (LOKHANDE; DUBAL; JOO, 2011). 

O eletrólito aquoso Na2SO4 foi escolhido como eletrólito principal deste 

trabalho por sua boa compatibilidade com os componentes puros do nanocompósito 



63 
 

PT/rGO/MnO2, evidenciada na literatura por vários autores (HOU et al., 2010) (YAN et 

al., 2010) (LOKHANDE; DUBAL; JOO, 2011) (RUSI; MAJID, 2015). 

Para uma investigação mais completa, também foram considerados uma 

solução aquosa de H2SO4, pensando-se em reduzir o tamanho do íon que participaria 

do armazenamento de energia, e uma solução de perclorato de lítio (LiCO4) diluído no 

solvente orgânico acetonitrila, porém, ambos eletrólitos causaram o desprendimento 

dos filmes do substrato, inviabilizando a continuidade do estudo com esses eletrólitos. 

Este comportamento deve-se principalmente ao politiofeno e já foi 

evidenciado na literatura. Embora alguns autores tenham reportado resultados 

satisfatórios de politiofenos e de nanocompósitos baseados nele utilizando LiCO4 

como eletrólito (BORA et al., 2014) (SÁNCHEZ-JIMÉNEZ; ESTRANY; ALEMÁN, 

2017),  o polímero foi tido como mais estável em meio aquoso que em meio não-

aquoso por Rudge e colaboradores (1994), De Leeuw e colaboradores (1997), e por 

Giacomini (2001). Rudge e colaboradores (1994) relataram que em meio não-aquoso, 

como em acetonitrila, a presença de cátions de metais alcalinos, em especial o de 

lítio, causou perda de capacidade e degradação do polímero, devido à solvatação. 

O voltamograma cíclico do politiofeno em Na2SO4 está ilustrado na 

Figura 32a. Nesta janela de potencial o PT apresentou um comportamento atípico, em 

que não se pôde identificar seus picos anódico e catódico. No entanto, a capacitância 

do polímero foi determinada pela Equação 5 como 26 mF.g-1. Este valor é mais baixo 

que outros reportados (MELO et al., 2017) e pode ser uma consequência do não-

controle da sua morfologia na polimerização, ou uso do PSA como agente redutor ao 

invés do FeCl3, geralmente utilizado. Além do baixo valor de capacitância, o PT 

apresentou também baixa ciclabilidade. A capacitância inicial decaiu 30% já nos 

primeiros 20 ciclos, resultando numa retenção de 52% no 500° ciclo, como plotado na 

Figura 32b. 
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Figura 32 – a) Voltamograma cíclico e b) Retenção de capacitância por ciclo do politiofeno 

 

 

Como o material predominante no nanocompósito ternário é o 

politiofeno, para efeito de comparação, a caracterização eletroquímica dos demais 

componentes seguiu as mesmas premissas aplicáveis ao polímero e/ou ao 

nanocompósito ternário. Sendo assim, os valores de capacitância do rGO e do MnO2 

podem não ser os melhores para o material, uma vez que as condições de ensaio, 

como janela de potencial e velocidade de varredura, não foram otimizadas para eles. 

Nesta janela de potencial, o rGO e o MnO2 apresentaram os seus 

voltamogramas típicos, sendo o do rGO retangular e o MnO2 pseudocapacitivo, com 

picos anódico e catódico em 0,70 e 0,39 V, respectivamente. Os voltamogramas estão 

ilustrados na Figura 33a e c, respectivamente. Pela Equação 5 as capacitâncias 

iniciais destes materiais foram determinadas como 15 F.g-1 para o rGO e 10 F.g-1 para 

o MnO2. Estes valores são 3 ordens de grandeza maiores que os do PT. Com a 

repetição dos ciclos, no entanto, o MnO2 apresentou um comportamento atípico, 

ganhando capacidade de armazenamento a cada ciclo, até estabilizar-se no 300° 

ciclo, num patamar de 31 F.g-1, mantido até o 500° ciclo. Este aumento de capacitância 

sugere um processo gradual de permeação do eletrólito no eletrodo, permitindo assim 

o acesso dos íons a mais sítios eletroativos (ALVES et al., 2017). Já o rGO reteve 

86% da sua capacitância inicial em 500 ciclos. A queda na capacitância 

provavelmente está relacionada com o reempilhamento das folhas de grafeno ao 

longo dos ciclos (ZHU et al., 2011). Os gráficos de retenção de capacidade destes 

componentes estão ilustrados na Figura 33b e d, respectivamente. 
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Figura 33 – Voltamogramas cíclicos do a) rGO, c) MnO2; Retenção de capacitância do c) 
rGO e d) MnO2 

 

 

Quando combinados com o PT em nanocompósitos binários, os 

componentes rGO e MnO2 comportaram-se de formas contrárias às que 

apresentaram quando puros, principalmente em termos de ciclabilidade. 

O nanocompósito PT/rGO experimentou um aumento de capacitância 

ciclo após ciclo, partindo de 41 mF.g-1 para um valor 4 vezes maior em 500 ciclos. Nos 

voltamogramas ilustrados na Figura 34a, referentes ao 2° e ao 500° ciclos da 

voltametria, é possível notar que a presença do rGO causou a aparição dos picos de 

oxidorredução ao longo dos ciclos, ativando processos pseudocapacitivos do 

polímero. Os picos anódico e catódico em 0,70 e 0,47 V, respectivamente, são os 

mesmos reportados por outros autores que estudaram a combinação de rGO com 

politiofeno (ALVI et al., 2011) (MELO et al., 2017) ou outros polímeros condutores, 

como o polipirrol (BASNAYAKA et al., 2013). O gráfico de retenção de capacitância 

da Figura 34b mostra a comparação do comportamento do PT/rGO com o do PT puro 

ao longo dos ciclos. 
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Figura 34 – Voltamogramas cíclicos do a) PT/rGO (2º e 500º ciclo), c) PT/MnO2 comparado 
com do PT puro; Retenção de capacitância do c) PT/rGO e d) PT/MnO2 comparados com do 

PT puro 

 

 

O incremento de capacitância do nanocompósito PT/MnO2 em relação 

ao PT puro foi da mesma proporção que no PT/rGO, resultando em 44 mF.g-1 de 

capacitância inicial. A Figura 34c compara os voltamogramas do PT/MnO2 e o do PT 

puro. Apesar da clara contribuição do MnO2 evidenciado pelo incremento na 

capacitância, não puderam ser identificados os picos Epa e Epc, tampouco o ganho 

capacidade de armazenamento ao longo dos ciclos do MnO2 puro. Na comparação 

das retenções de capacidade do binário com o PT puro (Figura 34d), é possível 

perceber que o PT/MnO2 foi menos estável que o PT em todo o intervalo. Com isso, 

a capacitância final do binário foi praticamente igual à do polímero puro, em torno de 

16 mF.g-1. Este comportamento sugere que o polímero tenha impedido a permeação 

gradual do eletrólito no MnO2, além do que, pode ter ocorrido o fenômeno de 

aprisionamento (trapping) de cargas, comum em pseudocapacitores. O trapping 

ocorre quando íons inseridos são irreversivelmente aprisionados nas cadeias dos 
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polímeros (LAFORGUE et al., 1999) ou nos poros do óxido metálico, causando a 

diminuição de sítios ativos disponíveis para os processos de armazenamento de 

energia. 

Quando os três materiais foram finalmente combinados no 

nanocompósito ternário PT/rGO/MnO2 foi possível observar a sinergia dos seus 

processos capacitivos. O voltamograma obtido do nanocompósito ternário 

PT/rGO/MnO2, ilustrado na Figura 35a, apresentou uma área eletroativa maior que as 

do PT puro e dos binários. O aumento da área do voltamograma refletiu num aumento 

da capacitância para 86 mF.g-1, demonstrando que, além da contribuição do rGO e do 

MnO2 em separado, como nos binários, houve ainda a contribuição do par rGO/MnO2 

de forma conjunta. Este resultado de capacitância é bastante relevante ainda no 

sentido de que o incremento de capacitância em relação ao PT foi de mais de 230%, 

enquanto a massa dos dois componentes adicionados ao polímero representa menos 

de 10% da massa do nanocompósito. 

Outro fator que corrobora com a sinergia dos materiais no 

nanocompósito ternário é a posição dos seus picos de oxidorredução, em 0,23 (Epa) 

e -0,07 V (Epc). Estes picos não são os típicos de nenhum dos componentes isolados, 

mas sim específicos do nanocompósito. 

A Figura 35b mostra que em termos de ciclabilidade o nanocompósito foi 

mais estável que o PT puro nos 100 primeiros ciclos. Neste ponto o PT/rGO/MnO2 

ainda retinha 71% da capacitância inicial, perda igual à que o PT apresentava já no 

20° ciclo. No 100° ciclo a retenção do PT foi de 64%. A partir deste ponto, entretanto, 

o nanocompósito foi menos estável que o polímero puro, resultando numa retenção 

de 49% do PT/rGO/MnO2 contra 53% do PT no 500° ciclo. Provavelmente a partir do 

100° ciclo, o aprisionamento de cargas observado no binário PT/MnO2 passou a ser 

mais relevante que os outros processos no material. Mesmo assim, a capacitância 

final do PT/rGO/MnO2 ainda foi maior que a capacitância inicial do PT puro, ficando 

em 42 mF.g-1. 
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Figura 35 – a) Voltamogramas cíclicos do nanocompósito ternário PT/rGO/MnO2 comparado 
com o do PT puro, b) Retenção de capacitância por nanocompósito e do PT puro 

 

 

A Tabela 3 resume as principais propriedades capacitivas dos materiais 

sintetizados, de onde pode-se destacar: 

 

a) O PT apresentou baixa capacitância e baixa ciclabilidade; 

b) No nanocompósito binário PT/rGO, o rGO contribuiu na capacitância e na 
ativação de processos eletroquímicos do polímero ao longo dos ciclos; 

c) No nanocompósito binário PT/MnO2, o MnO2 contribuiu na capacitância 
inicial, mas a ciclabilidade do material foi prejudicada pelo fenômeno de 
trapping; 

d) A sinergia dos três componentes conferiu ao nanocompósito ternário uma 
capacitância 2,3 vezes maior que a do PT puro e boa retenção de 
capacitância nos 100 primeiros ciclos. 

 

Tabela 3 – Resumo das propriedades capacitivas dos materiais sintetizados 

Material Epa (V) Epc (V) 

Capacitância Específica  
Retenção de 
capacitância 

Inicial 
(mF.g-1) 

Após 500 
ciclos  

100° ciclo 
(%) 

500° ciclo 
(%) 

PT --- --- 26 14 64 53 

rGO --- --- 15000 12900 95 86 

MnO2 0,70 0,39 10000 31200 297 312 

PT/rGO 0,70 0,47 41 165 253 402 

PT/MnO2 --- --- 44 16 56 37 

PT/rGO/MnO2 0,23 -0,07 86 42 71 49 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Com isso, pode-se considerar que o último objetivo especifico do projeto 

foi superado. Além da caracterização voltamétrica do material em termos de 

capacitância e ciclabilidade, ainda é possível considerar que não apenas o 

nanocompósito ternário, mas também o binário PT/rGO, possuem propriedades 

compatíveis com os das linhas comerciais de supercapacitores de baixa capacitância, 

como a da AXN Corporation, citada na seção 1.1. 
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5 CONCLUSÕES  

 

A partir da síntese e caracterização de um nanocompósito ternário, 

pode-se comprovar que a abordagem de formação de nanocompósitos baseados na 

sinergia das três classes de materiais capacitivos é efetiva para o desenvolvimento de 

materiais supercapacitores, podendo ser a chave para uma nova tecnologia de 

armazenamento de energia. 

Os 5 objetivos específicos traçados visando desenvolver e caracterizar 

o nanocompósito ternário híbrido inédito, ilustrados na Figura 36, foram superados. A 

partir deles pôde-se, além de entender as propriedades capacitivas do material, tirar 

conclusões sobre os métodos de síntese cuja relevância extrapola a aplicação em 

supercapacitores. 

 

Figura 36 – Objetivos superados para no estudo do nanocompósito supercapacitivo ternário 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

A obtenção de um grafeno por via química com excelente qualidade é 

possível, desde que seja feito um controle cauteloso da temperatura do meio reacional 

e do tempo de oxidação do grafite. Desta forma, boa parte dos defeitos introduzidos 

na rede hexagonal do GO são de tipos que podem ser restaurados na redução. Pode-

se atestar a qualidade do rGO produzido por meio da razão ID/IG e de outras 

características dos espectros Raman.  

Obteve-se sucesso também na síntese de dióxido de manganês, por 

uma rota inédita baseada na redução de permanganato de potássio em meio ácido 

por hidrogênio nascente da reação do ácido com um metal. O γ-MnO2 assim obtido 

apresentou boa distribuição de tamanho de poros em uma microestrutura de 

nanoflores. 
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Ainda foi possível concluir que a síntese proposta para o nanocompósito 

ternário, de polimerização de tiofeno na presença in situ de rGO e do MnO2, foi efetiva 

no seu propósito. A sinergia dos três componentes proporcionou um aumento de 

230% na capacitância inicial do polímero e na estabilidade cíclica nos 100 primeiros 

ciclos eletroquímicos do nanocompósito. Além disso, a capacitância especifica de  

86 mF.g-1 é considerada adequada para aplicações comerciais, com a vantagem da 

simplicidade da rota de obtenção do material. 

Futuros projetos para desenvolvimento do nanocompósito PT/rGO/MnO2 

podem ter como premissas a otimização da capacitância ou da ciclabilidade e o 

incremento da janela de potencial. Estas melhorias podem ser alcançadas por meio 

de: 

 

a) Otimização da proporção dos componentes por meio de um método 
inteligente de exploração de combinações; 

b) Modificações sistemáticas nas rotas de síntese dos componentes e/ou 
do nanocompósito; 

c) Otimização das interações eletrodo/eletrólito. 

 

Superados estes passos, sugere-se ainda montagem de um dispositivo 

supercapacitor planar simétrico, em que os eletrodos sejam constituídos do material 

nanocompósito ternário desenvolvido neste trabalho. 
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APÊNDICE I 

 

Um resumo deste trabalho foi apresentado em pôster no 18º 

International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-

dimensional Materials (NT17), realizado entre 25 e 30 de junho de 2017 em Belo 

Horizonte. 

 

 

Figura – Comprovante de participação no NT17 
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APÊNDICE II 

 

Um artigo contendo parte deste trabalho foi submetido para publicação 

na revista Materials Letters, fator de impacto 2572 (2016), Qualis A2 (2014-2016). 

 

Figura – Comprovante de submissão 

 


