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Resumo 

 

Visando uso da impressão 3D como ferramenta no design de componentes eletrônicos e 

sensores, o presente trabalho desenvolveu uma avaliação preliminar da influência das 

condições de impressão sobre o comportamento eletroquímico de compósitos a base de 

PLA e condutor de carbono comerciais. Para tal, experimentos de caracterização foram 

realizados por meio de espectroscopia de infravermelho e análise térmica, apontando 

para nítida variabilidade de comportamento de diferentes tipos de PLA, assim como a 

influência desta variação no comportamento térmico dos compósitos, o que por 

consequência, influencia os processos de impressão 3D. Experimentos permitiram uma 

especulação da carga de condutor presente no filamento condutivo (cerca de 20,5%), 

embora não tenha sido possível definir a categoria deste. Os modos de impressão, por 

sua vez, se mostraram fator decisivo para o comportamento eletroanalítico frente a uma 

sonda redox, sendo responsável por melhorar ou piorar a resolução, ou favorecer a troca 

em um dado sentido. Em todos os casos as relações entre correntes (catódica e anódica) 

se mostraram aceitáveis, embora a perda de resolução, traduzida sob forma de 

afastamento entre picos, tenha contaminado sobremaneira o cálculo de áreas eletroativas 

em alguns casos. Nitidamente uma otimização do processo de impressão, bem como um 

melhor controle no tamanho de partículas, permitirão a obtenção de elevadas áreas 

eletroativas, com adequada resolução, mesmo que com baixas cargas de condutor, o que 

se mostra uma promissora linha atualmente em desenvolvimento no nosso Grupo.  
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Abstract 

 

Aiming the use of 3D printing as a tool in the design of electronic components and 

sensors, the present work has developed a preliminary evaluation of the influence of 

printing conditions on the electrochemical behavior of PLA and commercial carbon 

conductor based composites. For this, characterization experiments were carried out by 

means of infrared spectroscopy and thermal analysis, pointing to a clear variability of 

behavior of different types of PLA, as well as the influence of this variation on the 

thermal behavior of the composites, which consequently influences the processes of 3D 

printing. Experiments allowed a speculation of the conductor load present in the 

conductive filament (about 20.5%), although it was not possible to define its category. 

The print modes, in turn, proved to be a decisive factor for the electroanalytical 

behavior of a redox probe, being responsible for improving or worsening the resolution, 

or favoring the exchange in a given direction. In all cases, the relations between currents 

(cathodic and anodic) were acceptable, although the loss of resolution, presented as 

distance between peaks, has greatly contaminated the calculation of electroactive areas 

in some cases. Clearly an optimization of the printing process, as well as a better control 

in the particle size, will allow the obtainment of high electroactive areas, with suitable 

resolution, even with low conductive contents, which stands for a promising line 

currently in development in our Group. 
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1. Introdução: 

 

1.1. Eletroquímica x Eletroanálise: breve histórico 

 

No final do século XVIII, Luigi Galvani (1737-1798) em seus estudos da 

eletricidade voltados à aplicação terapêutica realizou diversos experimentos que o 

levaram a formular a hipótese da existência de um ‘fluido elétrico animal’ localizado 

nos músculos. Entretanto, o que de fato Galvani fez foi produzir corrente elétrica que 

seria o princípio de funcionamento de uma pilha elétrica (PACHECO et al. 2015) 

O trabalho de Galvani foi amplamente divulgado e, com isso, incentivou 

Alexandre Volta (1745-1827), professor de física que já desenvolvia estudos 

relacionados à eletricidade, a dar continuidade à linha de pesquisa de Galvani. Ele 

propõe que a eletricidade não seja produzida no interior dos animais, mas pelo contato 

entre metais diferentes, que posteriormente culminou na construção da chamada pilha 

de Volta. Porém, a explicação de Volta para o funcionamento da pilha estava 

equivocada, sendo corrigida por Michael Faraday apenas em 1834, quando ele 

estabelece as leis da estequiometria eletroquímica demonstrando o papel dos eletrólitos 

nas reações da pilha (TOLENTINO, 2000). Em 1923, Peter Debye e Erich Hückel 

explicaram a condutância, o potencial eletroquímico e outras propriedades de soluções 

iônicas. 

Com Jaroslav Heyrovsky (1890-1967), foi estudada a primeira técnica de 

voltametria a qual utilizava um eletrodo de mercúrio para avaliar os processos 

envolvendo íons metálicos em soluções. Essa técnica foi chamada de polarografia, e a 

partir dela vieram novas técnicas de voltametria moderna, usadas atualmente.  

A eletroquímica é a área que estuda os fenômenos químicos relacionados à 

separação de cargas. Frequentemente, essa separação de carga leva à transferência de 

carga que pode ocorrer de duas maneiras: homogênea, quando ocorre na solução; ou 

heterogênea, quando ocorre na superfície do eletrodo. Para garantir a eletroneutralidade 

da solução é preciso que haja duas ou mais reações de transferência de carga ocorrendo 

em direções opostas simultaneamente (BRETT & BRETT, 1993).  

Já a eletroanálise é um conjunto de técnicas que relacionam eletricidade com 

química, de forma que as medidas de grandezas elétricas, como potencial, corrente ou 

carga estejam associadas com algum parâmetro químico intrínseco do analito. Os 

métodos eletroanalíticos apresentam diversas vantagens como seletividade e 
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sensibilidade na determinação de espécies analíticas envolvidas em reações de 

oxirredução, baixo custo, miniaturização/customização e simplicidade de execução 

(WANG, 2006). 

Uma reação é dita espontânea quando é termodinamicamente favorável, ou seja, 

ela promove o aumento da entropia do universo bem como a diminuição de energia livre 

de Gibbs. Contudo, a espontaneidade de uma reação não está associada à sua velocidade 

e por isso, reações químicas mesmo que espontâneas podem ocorrer com velocidades 

diferentes que são determinadas pela cinética de cada reação.  

Essa velocidade pode ser influenciada por certas mudanças em determinadas 

condições da reação, por exemplo, variando a temperatura ou introduzindo-se um 

catalisador. A velocidade de reações eletroquímicas está relacionada à diferença de 

potencial entre duas fases adjacentes onde ocorre a transferências de espécies 

carregadas (íons ou elétrons). Tratando-se de uma aplicação em eletroanálise, o eletrodo 

de trabalho é polarizado de forma controlada por um potenciostato, tendo um eletrodo 

de referência como parte do circuito. 

O eletrodo de trabalho (assim como o contra-eletrodo em sistemas de três 

eletrodos) é, portanto, um condutor eletrônico que pode ser um metal, um semicondutor 

ou um condutor eletrônico e iônico misturados. Uma célula eletroquímica é composta 

por pelo menos dois eletrodos que são o de trabalho e o de referência, podendo possuir 

um terceiro eletrodo, chamado de eletrodo auxiliar (mais popularmente conhecido como 

contra-eletrodo), imersos na solução.  

O eletrodo auxiliar de transporte de corrente é um material condutor inerte, 

geralmente usa-se um fio/folha de platina ou haste de grafite, necessariamente com uma 

área superior à do eletrodo de trabalho.  

O eletrodo de referência tem a função de fornecer um potencial estável e 

reprodutível independente da composição da amostra. Isso é possível devido à 

composição constante do seu par redox (Ag|AgCl ou Hg|Hg2Cl2).  

Por sua vez, o eletrodo de trabalho é a interface foco dos estudos, sobre qual se 

observa as reações de interesse. Desta forma, em virtude da ampla gama de possíveis 

aplicações, uma igualmente ampla variedade de materiais surge, desde metais (como 

mercúrio, platina, ouro e prata) (SCHOLZ, 2010; WANG, 2006; BRETT & BRETT, 

1993), até nanomateriais estruturados (como compósitos de nanopartículas, nanotubos 

de carbono e minerais, fulerenos e grafenos), passando por eletrodos de carbono e seus 
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alótropos (carbono vítreo, diamante dopado por boro) e derivados (pastas e compósitos 

com diferentes isolantes) (LLOBET, 2013; SCIDA et al. 2011). 

Por ocasião do uso de células contendo dois eletrodos, para que apenas o 

eletrodo de trabalho seja polarizado, o potencial é aplicado no eletrodo de trabalho 

frente a um eletrodo de referência, de área superficial grande. Esse modelo de célula 

apresenta alguns limitantes, pois o ocorre a passagem de corrente através do eletrodo de 

referência. Outro inconveniente ocorre quando a resistência da célula aumenta, como no 

caso de meio não aquoso ou inadequadamente suportado, aumentando a corrente que 

passará através dos eletrodos e, por consequência, provocando distorções nos 

polarogramas, o que torna a utilização da técnica inviável nessas condições. 

Visando contornar tal percalço, foi introduzido o uso de um terceiro eletrodo na 

célula, com intuito de assegurar um sistema potenciostático. Nesta célula, os eletrodos 

são conectados a um amplificador operacional, pertencente ao circuito eletrônico do 

polarógrafo. O amplificador operacional fará com que a resistência do eletrodo de 

referência aumente e a do eletrodo auxiliar diminua. Assim, a corrente passará entre o 

eletrodo de trabalho e o auxiliar, evitando que ocorram distúrbios (como eletrólise, por 

exemplo) no eletrodo de referência. Com este recurso o eletrodo de referência 

conseguirá manter o seu potencial constante durante as medidas (PACHECO et al. 

2015; SCHOLZ, 2010; WANG, 2006; BRETT & BRETT, 1993).  

 

1.2. Área eletroativa em eletrodos de trabalho e estratégias para sua determinação 

 

A voltametria é uma técnica eletroquímica na qual se pode obter informações 

qualitativas e quantitativas de uma espécie química que seja eletroativa através da 

medição da magnitude da corrente obtida pela transferência de elétrons na interface 

entre o eletrodo de trabalho e a camada dupla da solução adjacente a essa superfície. A 

magnitude dessa corrente pode ser relacionada com a quantidade de analito presente na 

interface do eletrodo e consequentemente, na célula eletroquímica (Figura 1). 

A área geométrica de um eletrodo é aquela que pode ser determinada por 

ferramentas comuns capazes de medir um comprimento. Por sua vez, a área eletroativa 

é a superfície real, efetiva, do eletrodo, através da qual se observa transferência de 

cargas e consequentemente corrente elétrica (TRASATTI,1991). Interessante ressaltar 

que não raro é observada diferença entre área geométrica e área eletroativa, tanto em 

casos de diminuição de atividade (por exemplo, por envenenamento ou adsorção) 
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quanto em casos de aumento (eletrodeposição de filmes condutores, materiais porosos 

etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação esquemática dos fenômenos envolvidos desde a 

transferência de material da solução à interface, e posterior troca de cargas interface-

analito 

 

A corrente resultante (i, em A, ou mesmo densidade de corrente, j, em A cm
-2

) 

dos processos que acontecem na interface entre o eletrodo de trabalho e a solução vai 

depender de dois fatores: (1) do transporte de massa, que embora possa ter três 

componentes distintas (migração, convecção e difusão, Figura 1), acaba por ser restrito 

à difusão (movimentação espontânea da espécie química devido à formação de  

gradiente de concentração do analito de interesse) na maioria das aplicações 

eletroanalíticas; (2) e da transferência de carga que consiste na velocidade com a qual os 

elétrons são transferidos do eletrodo para a espécie em solução ou o contrário. 

Considerando, portanto, que em geral a cinética de transferência de cargas na 

superfície dos eletrodos é rápida e muitas vezes catalisada, pode-se considerar que a 

condição limitante é, portanto, a velocidade de aporte de analito da solução para a 

interface, e saída dos produtos da interface para a solução.  

Assim, podemos inferir que a corrente (ou densidade de corrente) medida será 

função não apenas da concentração da espécie em estudo, mas, sobretudo, função da 

somatória de todas as componentes relacionadas ao transporte de material na solução, 

conforme exemplificado nas Figuras 1 e 2. De forma individualizada, nas Figuras 2 e 3, 

temos: a difusão (primeiro termo da relação de Nernst-Planck-Einstein), a migração 

(segundo termo da mesma equação) e a convecção (terceiro termo da equação): 

Área do eletrodo (cm²) 

Corrente (A) 

transporte 

Fe(CN)6
3-

 
Fe(CN)6

3-
 

e- 

(Superfície) 
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Figura 2: representação esquemática individual de cada fenômeno de transporte 

observável na solução  

 

Numericamente, a influência de cada fator relacionado ao transporte de material 

solução-interface é descrito pela Equação de Nernst-Planck-Einstein (1): 

 

           
       

  
  

    

  

       

  
                          (1) 

 

J = Fluxo de carga do analito  

D = Coeficiente de difusão  

Z = Carga elétrica do analito 

F = Constante de Faraday 

C = Concentração do analito 

Φ = Potencial a uma distância x do eletrodo 

V = velocidade de migração da espécie na direção x 

 

Do ponto de vista analítico, sendo possível minimizar ou mesmo impedir 

fenômenos adsortivos indesejados (pela adequada escolha do material de eletrodo e 

processo de limpeza), assim como controlar força iônica (pelo adequado uso de tampões 

e soluções controladoras), temperatura e agitação (pelo adequado uso de agitação 

magnética e controle de temperatura), é possível se restringir a troca de cargas ao 

fenômeno de difusão, nomeando-se neste caso, as correntes observadas de correntes 
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limitadas por difusão. Sendo a área eletroativa constante, tem-se, então, que a corrente 

se torna função direta da concentração (AGOSTINHO et al., 2004). 

Em outras palavras, é indispensável que o transporte de massa seja contínuo para 

que seja possível relacionar a concentração da espécie eletroativa na interface do 

eletrodo e no seio da solução, para isso os transportes de massa por migração (a 

migração de partículas carregadas em um campo elétrico) e por convecção (processo 

mecânico que ocorre devido à movimentação da solução) devem ser minimizados.  

 

 

 

Figura 3: Exemplo de fatores relacionados a transporte de material solução-

interface contribuintes à corrente observada  

 

 Sendo as condições experimentais adequadamente planejadas, temos que a 

Equação (1), previamente descrita, se mostra simplificada e limitada aos fenômenos 

difusionais (2): 

           
       

  
         (2) 

Para determinação da área eletroativa de um dado eletrodo pode-se utilizar, 

dentre várias alternativas, a cronoamperometria e a voltametria cíclica, explorando os 

critérios de reversibilidade de um sistema conhecido, também chamado sonda 

(TRASSATII & PETRI, 1991).  

De forma geral, diversas sondas são disponíveis, tais como hidroquinona, 

ferricianeto-ferrocianeto de potássio, cloreto de hexamin rutênio (II/III), dopamina, 

El

etr

od

o 
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entre outros. A escolha, portanto, se deve à natureza do eletrodo a se avaliar, ao pH e 

condições do meio a ser empregado, bem como as condições voltamétricas e janelas de 

potencial a serem exploradas. 

Desta forma, sendo a corrente faradáica limitada por difusão, e considerando a 

sonda eletroquímica escolhida (3), temos (4): 

 

       
             

     
            

           (3) 

 

 

             
               

         (4) 

 

Na qual ka e kc são, respectivamente as constantes para reações nos sentidos 

anódico e catódico. 

Dentre as alternativas, e tendo em vista o uso de eletrodos de carbono e 

derivados, destaca-se o emprego do par ferrocianeto-ferricianeto de potássio, conforme 

o equilíbrio abaixo:  

       
                     

        (5) 

 

 Tal escolha se baseia em diferentes aspectos, como o número conhecido de 

elétrons (n = 1), coeficientes de difusão conhecidos e próximos (7,51 x 10
-6

 cm
2
 s

-1
 para 

       
  , e 6,58 x 10

-6
 cm

2
 s

-1 
para

        
  ), entre outros; no caso da sonda 

supracitada, percebe-se ainda que a transferência de elétrons é o único fenômeno de 

natureza química observável, não havendo quebra ou surgimento de ligações, nem 

mesmo alterações em sua geometria (o que a caracteriza como uma sonda de esfera 

externa - outer sphere probe). Além disso, por ocasião do uso de uma sonda 

adequadamente escolhida, não se observa nenhum fenômeno de sorção de reagentes ou 

produtos (COMPTON et al., 2014; COMPTON et al.; 2012; BANKS & COMPTON, 

2011; BAGOTSKY, 2006; TRASSATII & PETRI, 1991). 
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A voltametria cíclica consiste em varrer linearmente o potencial de um eletrodo 

de trabalho, usando uma forma de onda de potencial triangular (Figura 4). Em geral, é 

uma técnica exploratória, aplicada na caracterização inicial de eletrodos, sistemas ou 

mesmo no estudo mecanístico; também em quantificações em casos especiais. Durante a 

varredura de potencial, mede-se a corrente resultante do potencial aplicado.  

  
Figura 4: Representação esquemática de uma voltametria cíclica convencional  

 

 

O gráfico de corrente-potencial resultante da varredura de potencial em um 

sentido e então, no sentido contrário é denominado de voltamograma cíclico (Figura 5) 

(ELGRISHI et al., 2017; WANG, 2006). 

 

 

 
Figura 5: Voltamograma cíclico para um processo redox reversível  

 

C
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Os principais parâmetros da voltametria cíclica estão ilustrados na Figura 6, e 

descritos abaixo: 

 
Figura 6: Principais figuras de mérito ao se explorar um processo eletroquimicamente 

reversível empregando voltametria cíclica 

 

(a) A: Potencial inicial de varredura;  

(b) C: Potencial final de varredura em um sentido e inicial no sentido contrário;  

(c) Epa: o potencial máximo, em relação a corrente de pico anódico; 

(d) Epc: o potencial mínimo, em relação a corrente de pico catódico; 

(e) Ipa: corrente do pico anódico; 

(f) Ipc: corrente do pico catódico; 

(g) v: velocidade de varredura. 

 

Sendo tal sonda escolhida adequada e de comportamento reversível conhecido, a 

corrente de pico deve variar linearmente com a raiz quadrada da velocidade de 

varredura; a razão entre correntes de pico anódico e catódico deve ser igual a 1, 

independentemente da velocidade de varredura empregada. A distância entre os 

potencias de pico deve se manter constante também independentemente da velocidade 

de varredura (WANG, 2006). 

 

Sendo assim, um processo reversível tem sua relação da corrente de pico e área 

eletroativa segunda a Equação de Randles e Sevcik (5): 

 

Ipc = -2,69 x 10
5 
n

2/3
 A D 

1/2 
C v 

½
  (5) 

 

Ipc = Corrente de pico catódico [A]; 

n = número de elétrons envolvidos na reação; 

A = área eletroativa do eletrodo [cm²]; 

D = Coeficiente de difusão [cm² s
-1

 ]; 

C = Concentração da espécie oxidada [mol cm
-3

 ]; 

v = velocidade de varredura [V s
-1

 ]. 
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1.3. Materiais compósitos e teoria da percolação 

 

Os materiais compósitos são formados pela combinação de dois ou mais 

materiais, com diferentes propriedades individuais, visando alcançar novas propriedades 

químicas, mecânicas e físicas, sendo homogêneo quando visto em escala macroscópica 

e heterogêneo em escala microscópica (BUZZETTI et al., 2015; FONSECA et al., 

2013; AMORIM et al., 2010; VASILIEV e MOROZOV, 2001). Os compósitos de 

carbono apresentam uma série de vantagens sobre os eletrodos de carbono 

convencionais que os tornam atrativos para fabricação de sensores eletroquímicos.  

Dentre essas vantagens temos a facilidade na renovação da superfície 

possibilitando a remoção de adsorbatos, confecção em diferentes formas e tamanho, 

aplicação em ampla faixa de pH e potencial de trabalho, possibilidade de modificação 

química na superfície do eletrodo ou no próprio “bulk”, baixo custo de produção, entre 

outras (McCREERY, 2008; CORB et al., 2007). 

Eletrodos compósitos são preparados misturando-se, no mínimo, uma fase 

condutora com, no mínimo, uma fase isolante (TALLMAN, 1990). A preparação de 

compósitos condutivos depende da natureza e quantidade de cada fase envolvida. Como 

o compósito reflete as proporções individuais de cada componente, a sua composição 

vai depender das propriedades desejadas, uma vez que diferentes proporções levarão a 

eletrodos mais rígidos ou maleáveis. Além disso, outros parâmetros relevantes estão 

relacionados ao produto final, como formas e aplicações dos eletrodos (BUZZETTI et 

al., 2015; FONSECA et al., 2013).  

A condutividade elétrica de materiais compósitos depende da concentração de 

carga condutora adicionado à matriz. Pequenas concentrações acarretam em uma 

elevada distância média entre as partículas, o que limita o sistema a condutividade da 

matriz. Concentrações significativas permitem a aproximação das partículas 

possibilitando a condução entre elas. Quando se observa um intervalo de concentração 

no qual ocorre uma mudança brusca na condutividade para pequenas variações no teor 

de carga, denomina-se que atingiu o limiar de percolação elétrica (COELHO, 2017). 

Outro aspecto a se ressaltar é que tal limiar de percolação, popularmente 

observado como sendo algo entre 60-70% de massa de condutor disperso na massa total 

do compósito, é claramente dependente da relação entre o tamanho de partícula e o 

volume final avaliado e influenciará diretamente não apenas a condução de corrente mas 

também de calor no material. 
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1.4. Eletrodos compósitos 

  

     1.4.1. Histórico e definições 

 

Através de estudos sobre as características do carbono, Ralph N. Adams 

desenvolveu um novo tipo de eletrodo usando pasta de carbono dispersa em solventes, 

sendo seu artigo (publicado em 1958) um marco na área das pastas de carbono 

(ADAMS, 1958).  

O eletrodo de pasta de carbono foi vislumbrado com base no eletrodo de gota de 

mercúrio, sendo, assim, projetado como um eletrodo de queda com uma alta relação 

liquido-sólido, todavia não se obteve o resultado esperado devido à alta resistência 

elétrica causada pelo excesso de liquido orgânico usado. Entretanto, foi criado um novo 

tipo de eletrodo com uma consistência pastosa ao diminuir a proporção entre o 

aglutinante e das partículas de carbono (ADAMS, 1958; KALCHER et al., 2009). 

Adams tinha o objetivo de produzir um eletrodo que funcionasse de forma 

semelhante ao eletrodo de mercúrio com base na dispersão de carbono, mas que pudesse 

ser utilizado em oxidações anódicas de compostos orgânicos, vencendo a limitação que 

o eletrodo de gota de mercúrio possui em relação a janela de potencial. Apesar do 

eletrodo de mercúrio alcançar potenciais negativos maiores do que qualquer outro 

material, em potenciais positivos começa a ocorrer a oxidação do mercúrio, e por isso 

ele normalmente é utilizado para estudar processos de redução. Na década de 1980, o 

uso e aplicações desses eletrodos começaram a serem explorados pelos pesquisadores 

(ŠVANCARA et al., 2009; ŠVANCARA et al., 2008; BRETT & BRETT, 1993).  

 

 

      1.4.2. Principais fases isolantes 

 

A fase isolante do eletrodo compósito é um material aglutinante, ou seja, 

envolve as partículas da fase condutora e as mantém unidas tornando o compósito mais 

estável mecânica e quimicamente.  

O primeiro material usado como fase isolante foi bromofórmio (Figura 7, 

CHBr3) sendo preparado por Adams na proporção de 1 g de grafite e 7 mL de 

bromofórmio (ADAMS, 1958), tendo sido considerado até então um fracasso pois o 
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desejado gotejamento impedia, de fato, uma adequada condutividade, o que foi 

corrigido ao se elevar a massa de fase condutora, deixando de lado a questão da fluidez. 

  

 

Figura 7: Fórmula estrutural do bromofórmio  

 

Diferentes proporções entre as fases proporcionarão eletrodos mais rígidos ou 

maleáveis (MENDONÇA et al., 2015; SILVA et al., 2015), conferindo, pois, 

versatilidade para usos em situações que necessitem de durabilidade, flexibilidade, 

usinagem/adequação de formatos, entre outros.  

Podem ser destacados alguns exemplos de fases isolantes usadas na preparação 

de eletrodos de pasta de carbono como: parafina (MENDONÇA et al., 2015; 

FONSECA et al., 2013), resinas epóxi (AZEVEDO et al., 2015; FURTADO et al., 

2015), poliuretanas (RISTIC et al., 2018; SEMAAN et al., 2008; MENDES et al., 

2002), silicone (BUZZETTI et al., 2015; SOUZA et al., 2013), e termoplásticos como 

acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) (OLIVEIRA et al., 2018) e ácido poli(lático) 

(PLA) (SILVA et al.; 2018).  

As parafinas fazem parte de um grupo de substâncias compostas apenas por 

átomos de carbono e hidrogênio, também conhecidas como alcanos. Apresentam-se na 

forma de sólidos cerosos quando possuem uma cadeia com mais de 17 carbonos. A cera 

de parafina possui cerca de 75% de alcanos normais e 25% de cicloalcanos, isoalcanos e 

alquilbenzenos, um exemplo de parafina é ilustrado da Figura 8. Com alto grau de 

pureza a parafina possui aspecto de uma cera branca sólida, sem odor, e com faixa de 

fusão entre 40 a 60°C, além de ser insolúvel em água e ácidos, e solúvel em alguns 

éteres (BUZZETTI, 2015).   

A parafina é considerada uma fase isolante promissora na produção de eletrodos 

por possuir propriedades como baixa reatividade química, potencial de lubrificação, 

capacidade de proteger superfícies metálicas de processos de corrosão, maleabilidade e 

baixo custo, sendo empregada, em geral, na proporção de 20% em massa no compósito.  
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Figura 8: Possíveis componentes das parafinas mais usuais  

 

As resinas epóxi são polímeros orgânicos classificados como material 

termoendurecível (Figura 9). Esse tipo de material após ser polimerizado não pode ser 

redefinido, dissolvido ou derretido, uma vez que o aquecimento deste promove a 

degradação térmica e consequentemente, perda da resistência e rigidez. A pasta 

produzida com essa fase isolante apresenta uma característica marcante que é ser capaz 

de preservar a forma e o tamanho do molde no qual é aplicada, sendo utilizada, em 

geral, a 35% da massa do compósito (VASILIEV e MOROZOV, 2001). Eletrodos 

compósitos grafite-epóxi tem diversas aplicações como determinação de metais, 

dopamina e ácido ascórbico simultaneamente, melanina, atenolol e ureia (AZEVEDO et 

al., 2015). 

 

 

Figura 9: Reação fundamental da obtenção de uma resina epóxi  

 

Os poliuretanos são obtidos por reações de policondensação entre diferentes 

polióis, isocianatos e compostos extensores de cadeia, na Figura 10 pode-se observar 

um exemplo de reação de formação de poliuretano. Os poliuretanos possuem uma 

ampla gama de aplicações comerciais e industriais, entretanto a sua produção é 

realizada com mais frequência utilizando derivado a base de petróleo como extensor de 

cadeia, o butanodiol, o que não é muito atrativo, e por isso têm sido realizados estudos 

Epicloridina Bisfenol A 
Bisfenol A diglicidil 
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para utilizar componentes de recursos renováveis como extensores de cadeia, tais como 

óleos de mamona etc (BARBEDO et al., 2012) 

Dentre as propriedades dos poliuretanos pode-se destacar a excelente 

elasticidade, transparência, alta resistência à abrasão, o que permite a sua utilização em 

muitas aplicações desde espumas flexíveis para colchões a componentes plásticos de 

alta resistência mecânica (RISTIC et al., 2018; BUZZETTI et al., 2015). Em geral, é 

utilizada numa proporção de 40% em massa no compósito.  

Cervini et al. (2007), em seu artigo sobre compósitos de grafite-poliuretano, 

usaram tal eletrodo para determinação de Atenolol (composto presente em formulações 

farmacêuticas) e com resultados concordantes com o método de HPLC. Chiorcea-

Paquim et al. (2014) relataram seu estudo sobre as diferentes proporções de grafite e 

poliuretano derivado de óleo de mamona em que se observou a melhor resolução de 

pico para o eletrodo com proporção de 60% grafite-poliuretano.   

Semaan et al. (2008) abordaram o uso de eletrodo compósitos de grafite-

poliuretana na quantificação de furosemida em amostras comercias com a vantagem de 

não haver adsorção da furosemida ou de seus produtos de oxidação na superfície do 

eletrodo.  

 

 

Figura 10: Reação fundamental da obtenção de uma resina poliuretana 

 

O silicone é um polímero sintético que possui na sua cadeia principal silício e 

oxigênio combinados, e a sua estrutura está representada na Figura 11. O tipo mais 

comum de silicone consiste em cadeias lineares de átomos alternados de silício/oxigênio 

com radicais ligados aos átomos de Si. A presença de grupos orgânicos e inorgânicos 

simultaneamente fornece aos silicones uma combinação de propriedades únicas como 

di-isocianato de parafenileno 

Etilenoglicol 
Poliuretana 
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desempenho em baixa e alta temperatura, alta resistência elétrica, excelente 

biocompatibilidade, estabilidade química e baixa tensão superficial (BUZZETTI et al., 

2015).  

Do ponto de vista da proporção, diferentes percentuais são empregados, desde 

30 a 70% em massa, dependendo da ponderação desejada entre flexibilidade e 

condutividade, sendo importante ressaltar a baixa rigidez e pobre resistência mecânica, 

além da elevada tendência a geração de heterogeneidades pelas bolhas desprendidas por 

ocasião da cura, e frequente adsorção de produtos indesejados durante análises.  

Silva et al. (2017) abordaram a aplicabilidade de eletrodos compósitos de 

grafite-silicone para monitoramento da eletroatividade mesmo em baixas razões de 

grafite destacando a características como a moldabilidade, insolubilidade em água e 

baixa toxicidade do material.  

Santos et al. (2013) relataram a aplicação de eletrodos de grafite-silicone com 

razão de 70 % de grafite na determinação voltamétrica de rutina em fármacos 

(SANTOS et al, 2008). Já Souza et al. (2013), em seu estudo para caracterização 

eletroquímica e determinação do minoxidil, avaliaram o uso de eletrodos compósitos de 

grafite-poliuretano e grafite-silicone, obtendo desempenho similar para ambos os 

eletrodos com a vantagem em relação aos procedimentos cromatográficos de poderem 

ser utilizados em soluções salinas de alta concentração e em eletrólitos artificiais de 

plasma e urina. 

 

 
Figura 11: Fórmula estrutural fundamental dos silicones  

 

 

Dentre os polímeros acima descritos, apenas algumas poliuretanas modificadas 

se mostram viáveis a processos de termomoldagem, sendo comercializadas sob forma 

de filamentos para alimentação de impressoras 3D. Desta forma, foco especial será 

dado, doravante, aos principais materiais comerciais e suas principais características no 

que diz respeito aos processos de impressão 3D. 

O acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) é um termoplástico amorfo e, portanto, 

não possui um verdadeiro ponto de fusão, no entanto, 230 °C é o padrão para impressão, 
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sintetizado através da polimerização por condensação de diferentes proporções dos 

monômeros de acrilonitrila, butadieno e estireno (Figura 12). Possui características que 

o tornam útil para fins eletroanalíticos como excelente estabilidade dimensional e 

geométrica, o que permite que ele não se deforme em processos de impressão, 

facilidade de processamento, resistência química e baixo custo (CORREA et al., 2018; 

MILDE et al., 2017; BUZZETTI et al., 2015).  

  

 

Figura 12: Precursores na obtenção do ABS comercial 

 

O ácido polilático (PLA, Figura 13) é um poliéster termoplástico com ponto de 

fusão entre 130 a 180 ° C, alifático biodegradável derivado de recursos renováveis, 

como milho, arroz, raízes de mandioca e cana-de-açúcar. É um polímero produzido 

através da síntese química do ácido lático pela fermentação bacteriana do amido ou da 

glicose. Dentre suas características, o PLA possui uma alta resistência mecânica que 

promoveu o estudo do mesmo na utilização de diversos materiais (SILVA et al., 2018; 

PEREIRA, 2014; MILDE et al., 2017; BUZZETTI et al., 2015).  

 

Figura 13: Fórmula mínima do PLA 
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      1.4.3. Principais fases condutoras 

 

A fase condutora do eletrodo compósito é um material que tenha características 

condutoras. Tem sido amplamente usado como fase condutora em materiais compósitos 

adequados para sensores eletroquímicos as diversas formas de carbono disponíveis 

(CORB et al., 2007), dentre elas temos o grafite (FONSECA et al., 2013), partículas de 

carbono vítreo (BRETT & BRETT, 1993), grafenos (GEIM e NOVOSELOV, 2007), 

nanotubos (RIVAS et al., 2007), fulerenos (MIRANDA-HERNÁNDEZ et al., 2005), 

entre outras. 

A grafite é a estrutura alotrópica adotada pelo carbono sob condições normais de 

temperatura e pressão. A estrutura cristalina do grafite consiste em camadas 

bidimensionais empilhadas na qual um átomo de carbono está ligado a outros três 

átomos com hibridização sp
2
. As camadas do grafite são ligadas por meio de forças de 

Van der Waals, que são relativamente fracas o que permite que as camadas do grafite 

“soltem” (deslizar uma camada sobre outra) com facilidade (GARNICA, 2017). 

O grafeno consiste numa camada monoatômica formada por átomos de carbono 

com hibridização sp
2
, com uma área superficial que é quase duas vezes maior que a dos 

nanotubos de carbono de paredes simples (SCIDA et al., 2011), e com longo sistema p 

conjugado onde os elétrons estão confinados em duas dimensões, o que fornece ao 

grafeno propriedades notáveis como alta condutividade elétrica e térmica, boa 

transparência, boa resistência mecânica, flexibilidade inerente e enorme área superficial 

especifica. Essas propriedades tornam o grafeno um material promissor para vários 

ramos da ciência, podendo ser utilizado tanto em materiais poliméricos quanto em 

sensores, transistores, dispositivos eletrônicos portáteis e sistemas de armazenamento de 

energia eletroquímica (VIEIRA e VILAR, 2017; ZARBIN, 2013; CASTRO, 2011). 

Dentre os métodos para a produção do grafeno descritos na literatura estão a esfoliação 

mecânica, a esfoliação química e a deposição química em fase vapor.  

A esfoliação mecânica é o processo que levou a descoberta do grafeno, sendo 

além de mais antigo, o mais utilizado. Já a esfoliação química é um método no qual 

envolve a intercalação entre o grafite e um oxidante. E por fim, a deposição química em 

fase vapor é um método no qual obtém-se o grafeno em forma de filmes finos 

(ARAUJO, 2017; NOVOSELOV, 2007; CASTRO, 2011). 

Nanotubos de carbono são formados pelo enrolamento de um ou mais folhas de 

grafeno, formando estruturas cilíndricas (tubos) com dimensões nanométricas. Os 
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nanotubos com uma folha de grafeno são chamados de nanotubos de carbono de parede 

simples, e os que possuem várias folhas de grafeno enroladas, separadas entre si com 

distancia similar às folhas de grafeno no grafite, são chamados de nanotubos de carbono 

de parede múltipla (ZARBIN, 2013). Os nanotubos possuem uma melhoria significativa 

nas suas propriedades eletroquímicas em relação ao grafite devido à alta área superficial 

associada ao tamanho manométrico desse material (YANGA, 2015). 

Os fulerenos, alótropos do carbono com forma molecular, são moléculas 

nanométricas esferoidais constituídas somente por átomo de carbono com hibridização 

sp², o exemplo mais conhecido é o “buckminsterfulereno”, C60 (MIRANDA-

HERNÁNDEZ et al., 2005). 

O diamante, sólido covalente, é a forma adotada pelas ligações C-C a altas 

temperaturas e altas pressões, onde cada átomo está unido a outros quatro átomos com 

hibridização sp
3
, apresentando geometria tetraédrica e estrutura cúbica de face centrada. 

Devido a suas fortes ligações químicas, é um dos materiais mais duros da natureza e é 

um material isolante e por si só não é capaz de transferir elétrons. Entretanto, quando 

dopados com contaminantes como o boro fornecem condutividade suficiente para 

aplicação eletroanalítica, com uma ampla janela de potencial (+3V) sendo muito uteis 

para medições em potenciais altos (GARNICA, 2017; SILVA et al., 2015; BRETT & 

BRETT, 1993; WANG, 2006).  

De forma geral, os condutores a base de carbono se mostram versáteis, baratos, e 

cada qual com suas peculiaridades, suas estruturas são esquematizadas na Figura 14. 

Comercialmente com objetivos de conferir condutividade a peças obtidas por impressão 

3D, empregados o carbono amorfo (carbon black), grafeno, e nanotubos, o que reflete 

no alto custo quando comparado aos filamentos puros não condutivos. Um ponto 

merecedor de destaque é a falta de informação acerca da carga (%) e natureza do 

condutor empregado, visto que parcela significativa dos produtores e fornecedores não 

declaram tal informação, oferecendo no mercado o produto como “filamento condutor”, 

sem maiores detalhamentos técnicos.  
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Figura 14: Alguns exemplos de fases condutoras populares a base de carbono:  

a) Grafite, b) Diamante c) Fulereno d) Nanotubos simples e e) múltiplos f) Grafeno 

 

 

      1.4.4. Principais estratégias de preparo de eletrodos 

  

 A dispersão da fase condutora na fase isolante pode ser obtida de diversas 

formas, sempre obedecendo a carga necessária, bem como as propriedades inerentes a 

cada material a ser empregado.  

 Compósitos a base de óleo mineral e demais líquidos como bromofórmio são 

obtidos pela simples mistura da fase condutora em volumes adequados de solvente 

(TALLMAN, 1991; ADAMS, 1958). Em geral, mesmo processo se pode aplicar aos 

silicones de cura acética, com o devido cuidado para evitar formação de bolhas; em 

geral o material obtido é levado à cura sob pressão (SILVA et al., 2017). 

Compósitos a base de parafina podem ser preparados por fusão a 60 ◦C e 

incorporação da fase condutora, ou mesmo pela solubilização de todos os componentes 

em solvente adequado, com posterior secagem. Da mesma forma, compósitos de PLA e 

ABS podem ser preparados por fusão da mistura de condutor-isolante, ou mesmo por 

dissolução do sistema em solventes como acetona, clorofórmio, entre outros, com 

posterior secagem. Cada processo traz consigo prós e contras, devendo ser 

criteriosamente escolhidos com base nas futuras aplicações e proporções desejadas, 

visando garantir homogeneidade e estabilidade (SILVA et al., 2018, CORREA et al., 

2018; BUZZETTI et al., 2015). 
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Quando do preparo de compósitos a base de resinas, como epóxi e poliuretanas, 

as massas ou volumes devem ser adequadamente calculados visando compreender não 

apenas a resina em si, mas sobretudo, quanto é necessário de catalisador e pré-polímero 

para se atingir a massa necessária em fase isolante e, portanto, propriedades desejadas 

(AZEVEDO et al., 2015; MENDES et al.; 2002). 

 

   1.5. Impressão 3D  

      1.5.1. Principais parâmetros e variáveis dos processos de impressão 3D 

 

A impressão 3D é uma tecnologia que permite a fabricação de objetos 3D 

sólidos, sob medida, e com uma vasta flexibilidade em relação ao design adotado, a 

partir de um arquivo digital. O material utilizado para impressão é considerado de baixo 

custo e o processo de produção gera resíduos mínimos. Existem diversas técnicas de 

impressão 3D, dentre elas, a mais comum é técnica de modelagem por fusão e depósito 

(FDM) na qual o filamento é introduzido e encaminhado a um bico com 1,75 mm de 

diâmetro de extrusão a quente, e “posicionado” sob uma “cama” segundo coordenadas 

definidas por um arquivo digital.  

A Figura 15 apresenta a impressora empregada, e em detalhes à direita, o 

sistema contendo o mecanismo de inserção do filamento alimentador e o bico de 

impressão.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 15: Impressora 3D empregada, com maior destaque à direita dado ao 

mecanismo de introdução e impressão 

 

Como material de impressão, são utilizados filamentos plásticos como o PLA, 

que é um material rígido o que permite maior detalhamento nas peças produzidas com 

ele, e o ABS, que é um termoplástico com grande flexibilidade e possui maior 
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resistência a impactos. A impressão 3D é influenciada por alguns parâmetros que são 

melhor descritos abaixo:  

Altura da camada (Resolução): A camada do objeto é formada através de 

sucessivas deposições do material resultando no objeto a ser impresso. A altura da 

camada está diretamente associada à resolução do objeto, de forma que melhores 

resoluções são obtidas em camadas mais finas. Sendo assim, a escolha da altura da 

camada está diretamente relacionada com a qualidade da impressão.  

Densidade de preenchimento: é a porcentagem do volume interno do objeto que 

é preenchido com o material, e o restante é ocupado pelo ar. Variando de 0% para 

objetos ocos a 100% para objetos completamente preenchidos (FERNANDES, 2016). 

Ângulo Raster: é o ângulo no qual os filamentos de material são orientados 

dentro do objeto, que pode acarretar em objetos com diferentes propriedades mecânicas. 

Uma vez que, a distribuição de tensão nos filamentos será diferente, dependendo do 

ângulo dos filamentos em relação à direção da força aplicada (FERNANDES, 2016).  

Temperatura de extrusão: a temperatura do material no momento da extrusão. A 

adesão entre camadas melhora quando há uma temperatura mais alta, entretanto, com o 

aumento da temperatura, o material tende a se tornar mais frágil (FERNANDES, 2016). 

Raft (termo em inglês que se refere a jangada): é uma camada entre a mesa de 

impressão e a peça a ser impressa, que proporciona maior área de contato com a própria 

peça e permite maior aderência da peça à base da impressora, sendo eliminado no final 

da impressão. 

 

      1.5.2. Impressão 3D de eletrodos e sensores 

 

A despeito do claro potencial de aplicação e da variedade de filamentos 

comerciais disponíveis, é interessante considerar que poucos trabalhos prévios levam 

em consideração as condições de impressão ou as descrevem em detalhes, embora as 

propriedades interfaciais obtidas sejam diretamente afetadas pela relação entre a 

natureza, propriedades, carga e dimensões da fase condutora dispersa e condições de 

extrusão e impressão.  

Vernadou et al. (2017), em seu artigo sobre eletrodos de grafeno impressos em 

3D, aborda a utilização do grafeno impresso com geometria piramidal para aplicação 

em baterias de íons lítio, onde observou-se um aumento no desempenho eletroquímico 

quando comparado ao grafeno impresso plano. Para a fabricação dos eletrodos de 



36 
 

grafeno com geometria interfacial de pirâmides foi usada uma impressora 3D do tipo 

FDM de extrusão dupla, bem como um grafeno condutor baseado em PLA 

comercialmente disponível com resistividade de 0,6 Ω cm.  

Palenzuela et al. (2018) utilizaram eletrodos compósitos de grafeno-PLA 

impressos em 3D na forma de anel e disco em uma impressora de modelagem por 

disposição fundida e, após caracterização por voltametria cíclica e microscopia de 

varredura, aplicarão na detecção de ácido pícrico e ácido ascórbico. Foi realizado um 

processo de ativação que consistiu na dissolução parcial assistida por FDM do polímero 

isolante de ácido polilático que aumentou a eletroatividade do eletrodo.  

Guo et al. (2012), apresentaram em seu artigo eletrodos feitos com um 

nanocompósito de PLA e nanotubos de multicamadas (MWCNT) preparado por 

impressão 3D com uma estrutura helicoidal. Esse sistema possui além de alta 

condutividade elétrica, boa rigidez, excelente sensibilidade e seletividade. Tais 

dispositivos podem ser aplicados, por exemplo, na detecção de poluentes em ambientes 

naturais. 
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2. Objetivos 

 

   2.1. Objetivo geral 

 

 O presente trabalho visa avaliar a relação entre diferentes condições de 

impressão 3D e as propriedades eletroquímicas obtidas em corpos de prova preparados 

por impressão direta de PLA condutivo comercial.  

 

   2.2. Objetivos específicos 

 

Tendo em vista o objetivo geral desse trabalho, seguem alguns objetivos 

específicos. 

 Avaliar do ponto de vista térmico e espectroscópico filamentos 

comerciais de PLA e PLA condutivo; 

 Relacionar propriedades térmicas e condições de impressão com suas 

consequências eletroquímicas em termos de áreas eletroativas e 

comportamentos em sentidos anódico e catódico; 

 Explorar os resultados obtidos como forma de propor futuros protótipos 

para filamentos e sensores a serem desenvolvidos no nosso grupo. 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1. Reagentes e soluções empregadas 

 Cloreto de potássio (Vetec
®
 Química); 

 Ferricianeto de potássio (Vetec
®
 Química); 

 Silicone de cura acética para vedação (Amazonas
®

). 

Todas as soluções para medidas e limpeza foram preparadas por dissolução e 

diluição diretas em água bi-destilada, sem qualquer purificação prévia dos sais. 

 

  3.2. Polímeros empregados 

 

 PLA Comercial marca 3D Lab
®
 (Brasil), diâmetro 1,75 mm; 

 PLA Condutivo comercial marca Proto-Pasta
®
 (EUA), diâmetro 1,75 mm. 

  

  3.3. Equipamentos empregados    

 Impressora 3D – Voolt 3D GI3  

 Programa de impressão – Slic3r 

 Potenciostato da Ivium, modelo CompactStat (Ivium Technologies, Holanda) 

 Balança analítica Metller Toledo modelo AL204 com 4 casas decimais 

 Espectrômetro de Infravermelho com transformada de Fourier marca Thermo 

Nicolet modelo iS50 

 Analisador termogravimétrico marca Shimadzu modelo TGA - 60Calorímetro 

exploratório diferencial marca Shimadzu modelo DSC - 60 

 

  3.4. Impressão dos eletrodos (corpos de prova)  

 

Foram preparados por impressão direta corpos de prova/eletrodos de trabalho 

com dimensões (2,8 x 1,5 x 0,1) cm (comprimento, largura e espessura) nos modos 

horizontal e vertical e com geometrias interfaciais do tipo retilínea, Helbert, 

Archiemedean, Octagram e concêntrica, com densidade de preenchimentos de 10 e 

100%.  

Como filamentos alimentadores foram empregados filamentos de PLA e PLA 

condutivo, ambos comerciais. As temperaturas de mesa e de bico foram ajustadas 

seguindo propriedades descritas pelos fabricantes e modos sugeridos pelo default da 
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impressora (temperatura de bico entre 195 e 
◦
225 C, temperatura de mesa/cama próxima 

a 60 
◦
C). 

  

  3.5. Experimentos de caracterização  

  

O comportamento térmico foi avaliado por meio de análise termogravimétrica, 

empregando-se massas de 20 mg de amostra previamente picotada, em porta-amostras 

de alumina, e sob aquecimento a 10 ºC min
-1

, de temperatura ambiente a 900 ºC, sob 

atmosfera dinâmica inerte de N2 a uma vazão de 40 mL min
-1

.  

Informações adicionais complementares foram obtidas por meio de calorimetria 

exploratória diferencial entre a temperatura ambiente e a temperatura limite de 

estabilidade térmica de cada material avaliado, sob uma taxa de aquecimento de 10 ºC 

min
-
¹ no modo Heating Cooling Heating, também sob atmosfera de N2. 

  Os espectros de ATR-FTIR foram obtidos a partir de amostras sólidas/filmes, 

empregando 34 scans, entre 600 e 4000 cm
-1

, num equipamento Thermo Nicolet iS50.  

   

  3.6. Montagem do sistema 

  

Foram empregadas células voltamétricas impressas diretamente em ABS com 

diâmetro 2,2 cm e 2 cm de altura, sendo o volume total empregado igual a 5 mL em 

eletrólito. O eletrodo de trabalho foi posicionado ao fundo, em janela permitindo uma 

exposição de 0,385 cm
2
 em área geométrica do sensor, sendo a vedação realizada com o 

auxílio de O´ring e cola de silicone de cura acética (Figura 16).  

   

 

Figura 16: Cela eletroquímica empregada, modelo BIA, impressa em ABS 
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  3.7. Determinação de áreas eletroativas 

 

As áreas eletroativas foram medidas por um sistema de três eletrodos (Ag|AgCl 

como referência, agulha de aço cirúrgico como contra eletrodo e os eletrodos de 

trabalho impressos a serem testados) introduzido cuidadosamente na célula voltamétrica 

já descrita.  

Foi empregada a técnica de voltametria cíclica utilizando hexacianoferrato de 

potássio (III) 5 mmol L
-1

 em cloreto de potássio 0,5 mol L
-1

, e para cálculos foi 

empregada a relação de Randles-Sevcik, previamente apresentada e definida. 

Foram realizadas varreduras na faixa de potencial de 1,5 V até -1,0 V com o 

valor de E inicial de -1,0 V. As velocidades de varredura utilizadas foram: 10, 20, 30, 

50, 75, e 100 mVs
-1

, com 3 ciclos de leitura para cada velocidade. 

 

4. Resultados e discussões 

 

  4.1. Impressão dos eletrodos (corpos de prova)  

 

 Foram obtidas lâminas de compósito condutor-PLA nas dimensões 

anteriormente descritas pelo processo FDM empregando diferentes condições, a serem 

descritas (Figura 17). Tais lâminas foram adequadamente posicionadas ao fundo de 

célula BIA em ABS e vedadas com cola de silicone, tendo uma área exposta fixa e 

calculada. 

 

Figura 17: Diferentes corpos de prova impressos em PLA condutivo, testados frente a 

sonda proposta via voltametria cíclica 
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 Visualmente é possível notar que em função do estilo de impressão adotado, a 

superfície se mostra mais rugosa ou mesmo mais regular, o que deve ser avaliado 

quanto a relação entre tal rugosidade e dimensões de cada partícula condutora. 

 

  4.2. Experimentos de caracterização 

 

    4.2.1.  Análise Termogravimétrica (TG) 

 

Considerando ser a amostra um compósito eletroativo, é possível inferir que a 

homogeneidade de dispersão e carga (%) da fase condutora, bem como suas dimensões 

de partícula e condutividade térmica, influenciarão diretamente no processo de 

condução de calor e consequentemente nos eventos térmicos relevantes e observáveis.  

De forma geral, a natureza e carga da fase condutora nestes filamentos não são 

informações detalhada, o que aponta para clara necessidade de caracterização prévia por 

técnicas térmicas, visando avaliar não apenas o perfil de decomposição térmica, mas o 

surgimento de possíveis falhas nos componentes finais obtidos pela formação de 

grumos de condutor ou regiões de heterogeneidade nas peças como consequência de 

diferenças grandes de comportamento térmico entre fase isolante (PLA) e fase 

condutora (não declarada). 

As curvas TG e DTG para as amostras dos dois filamentos PLA puro (FPLAP) e 

condutivo (FPLAC) estão representadas nas Figuras 18 e 19, respectivamente. Os dados 

referentes às curvas TG são apresentados na Tabela 1. Observa-se que os materiais 

apresentam estabilidades térmicas diferentes, sendo o FPLAC mais resistente 

termicamente, uma vez que a decomposição térmica tem início em 312,12 °C (Tonset), 

cerca de 100 graus a mais quando comparado ao FPLAP.  

Outro aspecto interessante é a terceira perda de massa em FPLAC (25,4%), 

comparada ao evento no mesmo intervalo de temperatura para o FPLAP (4,9%), 

apontando um percentual de fase condutora de cerca de 20,4%, e em concordância com 

as temperaturas observadas para fases a base de carbono em diversos relatos (SILVA et 

al., 2018; CORREA et al., 2018; AZEVEDO et al., 2015). Certamente tal abordagem é 

semi-quantitativa, uma vez que o teor não é declarado, assim como a natureza do 

condutor, além do fato de se tratarem de diferentes estruturas de PLA. 
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Isso sugere que o filler condutor disperso na matriz de PLA pode estar 

incrementando a estabilidade térmica do material, em função das propriedades 

coligativas, tornando-o mais resistente. Na curva de DTG é possível observar, de forma 

mais clara que na curva de TG, duas pequenas perdas de massa do FPLAP, entre 84,94 

e 109,47 °C e entre 217,80 e 248,69 °C, esta última pouco antes da decomposição 

térmica, o que pode sugerir presença mínima de umidade e aditivos utilizados na 

fabricação do filamento, respectivamente. 

A decomposição térmica ocorre entre 248,69 e 338,51 °C, onde há uma grande 

perda de massa, seguida de outra pequena perda entre 559,2 e 900,00 °C, sem resíduos 

no cadinho ao final do ensaio, como reportado na literatura (AURAS et al., 2001). 
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Figura 18: Curvas TG para as amostras de filamento comercial usado em impressão 

3D. Condições: massa de amostra ~20 mg, suporte de amostra de α-alumina, razão de 

10 °C mim
-1

, atmosfera de N2, vazão de 40 mL min
-1
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Figura 19: Curvas DTG para as amostras de filamento comercial usado em impressão 

3D. Condições: massa de amostra ~20 mg, suporte de amostra de α-alumina, razão de 

10 °C mim
-1

, atmosfera de N2, vazão de 40 mL min
-1

 

 

Tabela 1: Dados obtidos das curvas TG 

FPLAP 

 Tonset (°C) Toffset (°C) % m m(mg) 

1° perda 84,94 109,47 0,947 0,192 

2° perda 217,80 248,69 3,66 0,742 

3° perda 248,69 338,51 88,63 17,96 

4° perda 559,22 900,00 4,949 1,003 

FPLAC 

 Tonset (°C) Toffset (°C) % m m(mg) 

1° perda 312,12 399,10 66,00 13,076 

2° perda 399,10 438,34 7,520 1,489 

3° perda 438,34 900,00 25,397 5,032 
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4.2.2.  Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

As curvas DSC para as amostras FPLAP e FPLAC estão apresentadas nas Figuras 

20 a 22. As amostras foram analisadas no modo heating-cooling-heating (VIDOVIC et 

al.; 2019) entre temperatura ambiente (~25 °C) e 220 °C, e levando em conta o 

resultado das curvas TG. Os dados obtidos das curvas estão apresentados na Tabela 2.  

A porcentagem de cristalinidade foi obtida através da Equação 7, na qual ΔHc é a 

entalpia de cristalização em (J/g), ΔHm é a entalpia de fusão, sendo obtidos pelo através 

da área do pico presente na curva de DSC e, ΔHm 100% é a entalpia de fusão do PLA 

100% cristalino, que segundo a literatura é dado por 93,7 J/g (DU et al., 2014; VAND 

DER VELDE et al., 2002). 

 

      
         

       
 x100  (7) 

 

O PLA apresenta um perfil de aquecimento característico, com três eventos 

térmicos: uma transição vítrea em torno de 60 °C, cristalização em torno de 100 °C e 

fusão em torno de 160 °C, podendo variar entre 130-180 °C.  

Comparando o primeiro e o segundo aquecimentos, observou-se que o FPLAC 

teve o seu perfil DSC mais afetado pelo resfriamento que o FPLAP, no entanto as 

temperaturas de transição vítrea (Tg) não se alteraram significativamente. Em ambos os 

casos a transição vítrea é seguida de um pequeno pico endotérmico, o que sugere certo 

grau de envelhecimento físico dos materiais, uma vez que os polímeros já passaram por 

processamento prévio quando da fabricação do filamento.  

Por outro lado, o processo de cristalização caracterizado pelo pico exotérmico a 

101,96 °C no primeiro aquecimento para o FPLAC não ocorre após o processo de 

resfriamento além de uma diminuição substancial do pico de fusão a 150,96 °C, o que 

sugere que o sólido ao se resfriar, não conseguiu formar uma estrutura mais organizada 

ou cristalina devido à presença do filler condutor. Observou-se que o FPLAP apresentou 

maior cristalinidade, o que foi melhorado com o resfriamento já que os picos de 

cristalização (primeira e segunda) além da fusão tornaram-se melhor definidos, 

apontando para uma melhor reorganização das cadeias poliméricas.  

As temperaturas de fusão Tm para as duas amostras apresentam diferença 

significativa, o que é atribuído principalmente à diferença estrutural entre os dois 
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materiais, possivelmente devido a diferentes proporções entre os monômeros do tipo L-

ácido láctico/D-ácido láctico ao longo das cadeias do polímero, decorrentes de 

diferentes processos de síntese, nas quais as cadeias podem se agregar em pontos com 

maior proporção do L ou do D, formando clusters que tornam o material mais cristalino, 

conforme descrito em KUMAR et al. (2016) e CEREGATTI et al. (2017).  

Ainda de acordo com os resultados, a presença de filler condutivo disperso nas 

cadeias de PLA promove uma melhor estabilidade térmica, porém, dificulta a 

reorganização das cadeias, tornando o material mais amorfo, após sucessivos ciclos de 

fusão-solidificação, diferentemente do apresentado por CEREGATTI et al. (2017), no 

qual o material apresentou maior cristalinidade no segundo aquecimento com CNT em 

concentrações até 5%.   
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Figura 20: Curvas DSC do primeiro aquecimento para o filamento de FPLAP (em 

preto) e o FPLAC (em vermelho). Condições: massa de amostra ~10 mg, suporte de 

amostra de alumínio com tampa, razão de 10 °C mim
-1

, atmosfera de N2, vazão de 40 

mL min
-1
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Figura 21: Curvas DSC do resfriamento para o filamento de FPLAP (em preto) e o 

FPLAC (em vermelho). Condições: massa de amostra ~10 mg, suporte de amostra de 

alumínio com tampa, razão de 10 °C mim
-1

, atmosfera de N2, vazão de 40 mL min
-1
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Figura 22: Curvas DSC do segundo aquecimento para o filamento de FPLAP (em 

preto) e o FPLAC (em vermelho). Condições: massa de amostra ~10 mg, suporte de 

amostra de alumínio com tampa, razão de 10 °C mim
-1

, atmosfera de N2, vazão de 40 

mL min
-1
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Tabela 2: Dados obtidos das curvas DSC 

1° Aquecimento  

 Tg 

(°C) 

Tc1 

(°C) 

Tc2 

(°C) 

Tm 

(°C) 

ΔHc1 

(J g
-1

) 

ΔHc2 

(J g
-1

) 

ΔHm 

(J g
-1

) 

Xc 

(%) 

FPLAP 61,00 99,45 163,89 181,36 19,31 1,61 32,40 13,97 

FPLAC 59,16 101,96 - 150,96 9,82 - 9,57 10,21 

2° Aquecimento  

 Tg 

(°C) 

Tc1 

(°C) 

Tc2 

(°C) 

Tm 

(°C) 

ΔHc1 

(J g
-1

) 

ΔHc2 

(J g
-1

) 

ΔHm 

(J g
-1

) 

Xc 

(%) 

FPLAP 61,78 104,71 163,49 179,42 20,00 2,28 33,33 14,23 

FPLAC 61,58 - - 155,66 - - 0,64 0,64 

  

 

4.2.3.  Análise de Infravermelho (ATR-FTIR)  

 

Da mesma forma que a fase condutora, a fase isolante (PLA) é fornecida 

comercialmente sem maiores detalhes quanto a pureza, frações etc embora seja o PLA 

conhecido por representar, na realidade uma categoria de moléculas, com 

comportamentos variáveis em função da forma de obtenção e com comportamento final 

de impressão igualmente variável. 

A partir de observações da Figura 23, foi possível avaliar algumas informações 

interessantes. O FPLAP apresenta as bandas referentes ao alongamento fora do plano de 

carbonila a 3660-3500 cm
-1

 e alongamento CH3 a 3000 a 2996 cm
-1

.  Além dessas 

bandas, observa-se as que são referentes ao alongamento em carbonila a 1748 cm
-1

 e o 

alongamento OC=O em 1181 - 1102 cm
-1

, que são características do éster.  

As mesmas bandas podem ser observadas para o FPLAC, porém com menores 

intensidades, o que sugere não haver interação química relevante, e a presença da carga 

condutora dificulta a absorção da radiação, por parte dos grupos funcionais 

característicos do PLA (GIITA SILVERAJAH et al., 2012; OROZCO et al., 2009). 
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Figura 23: Espectros ATR-FTIR para as amostras de filamento PLA puro (em preto) e 

filamento PLA condutivo 

 

  4.3. Montagem do sistema 

  

 Para determinação da área eletroativa e posterior avaliação das melhores 

condições de impressão (sentido, tipo de preenchimento e de superfície) foi empregada 

uma célula BIA, impressa em ABS e com dimensões já descritas, a qual foi preenchida 

por eletrólito-suporte para posterior ativação e medidas de brancos. Posterior adição de 

massa adequada da sonda permitiu, sob homogeneização, atingir a concentração 

desejada da mesma e então as medidas das áreas eletroativas. 

 

  4.4. Determinação de áreas eletroativas  

  

 A determinação da área eletroativa foi realizada por meio de voltametria cíclica 

entre -1 e +1,5 V vs Ag|AgClsat, em diferentes velocidades de varreduras e três ciclos 

consecutivos para cada condição. Uma etapa preliminar de ativação na mesma janela foi 

realizada sob velocidade de 100 mV s
-1

. 

 Parâmetros como distância/afastamento entre picos, e relação entre correntes 

anódicas e catódicas, bem como a linearização entre correntes e velocidades (Ip x v
1/2

) 

foram ferramentas empregadas para avaliação das melhores condições de aplicação do 

material como superfície de eletrodo. Além disso, para a determinação da área 

eletroativa foi utilizada a equação de Randles e Sevcik (5), apresentada previamente.  

Diferentes corpos de prova/eletrodos de trabalho (com dimensões 2,8 x 1,5 x 0,1 

cm) obtidos nos modos horizontal e vertical e com geometrias interfaciais do tipo 
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retilínea, Helbert, Archiemedean, Octagram e concêntrica, com preenchimentos de 10 e 

100% foram adaptados à célula BIA descrita, sendo a vedação obtida pelo uso de cola 

de silicone de cura acética, de forma que a janela geométrica exposta se manteve 

constante ao longo de todos os ensaios.  

Os perfis voltamétricos obtidos para as diferentes condições de impressão 

(diferentes percentagens de preenchimentos e geometrias de superfície) foram 

avaliados, bem como seus parâmetros de mérito, interpretados (Figuras 24 a 37). 

Inicialmente uma avaliação entre limites de preenchimento (10 e 100%) foi 

realizada em função de uma geometria interfacial retilínea (Figuras 24 e 26), sendo 

seguida por uma avaliação quanto ao sentido de impressão (horizontal vs vertical, 

figuras 23 a 26). Aspectos iniciais são resumidos nas Tabelas 3, 4 e 5.  

 

 

 

 

Figura 24: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 100% de 

preenchimento com geometria interfacial retilínea com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1
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Tabela 3: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 100% de preenchimento com geometria interfacial retilínea em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,455 -0,065 0,520 1,56E-05 -1,13E-05 1,38 

0,02 0,460 0,065 0,395 3,07E-05 -2,86E-05 1,07 

0,03 0,460 0,045 0,415 4,78E-05 -4,38E-05 1,09 

0,05 0,495 0,005 0,490 7,15E-05 -6,81E-05 1,05 

0,075 0,523 -0,033 0,556 9,49E-05 -9,32E-05 1,02 

0,1 0,550 -0,060 0,610 1,15E-04 -1,13E-04 1,01 

Média 
  

0,498 ± 0,082 
  

1,10 ± 0,14 

 

 

 

 

Figura 25: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 100% de preenchimento com geometria interfacial retilínea 

 

 Com base ao perfil voltamétrico, bem como pela avaliação dos aspectos 

calculados e apresentados na Tabela 3 e Figura 26, é possível perceber que nesta 

condição de impressão a área eletroativa (0,070 cm
2
, 18,18% da área geométrica 

exposta – 0,385 cm
2
) é praticamente correspondente ao percentual de fase condutora 

(20,448%), resguardadas as devidas aproximações e erros. 
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Figura 26: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial retilínea com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1

 

 

 

Tabela 4: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento com geometria interfacial retilínea em K3[Fe(CN)6] 5 mmol 

L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico  Catódico ∆ Ep Anódica Catódica  Ipa/Ipc 

0,01 0,610 -0,115 0,725 3,33E-05 -3,35E-05 1,00 

0,02 0,620 -0,135 0,755 7,03E-05 -6,44E-05 1,09 

0,03 0,595 -0,110 0,705 1,07E-04 -9,74E-05 1,10 

0,05 0,610 -0,135 0,745 1,61E-04 -1,49E-04 1,08 

0,075 0,650 -0,168 0,818 2,11E-04 -2,00E-04 1,06 

0,1 0,660 -0,190 0,850 2,62E-04 -2,49E-04 1,05 

Média 
  

0,766 ± 0,056 
  

1,06 ± 0,04 
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Figura 27: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento com geometria interfacial retilínea 

 

 Comparando-se 100% com 10% de preenchimento, através das figuras 25 e 26, 

seguindo mesmo padrão de impressão, percebe-se uma perda de resolução dos picos em 

10%, de acordo com as distâncias entre picos observadas (Tabela 4), o que impacta 

diretamente nas medidas de área eletroativa, conforme calculado (0,158 cm
2
). 

Entretanto, em ambos os preenchimentos, comportamentos em regiões catódica e 

anódica são compatíveis entre si e entre os diferentes corpos de prova. Desta forma, 

decidiu-se pela avaliação, neste momento, do sentido vertical de impressão com 10% de 

preenchimento.  

 

 

 Figura 28: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial retilínea vertical com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1
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Tabela 5: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento e geometria interfacial retilínea vertical em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,405 0,045 0,360 2,86E-05 -2,55E-05 1,12 

0,02 0,425 -0,105 0,530 4,36E-05 -5,05E-05 0,86 

0,03 0,425 -0,090 0,515 7,33E-05 -8,26E-05 0,89 

0,05 0,450 -0,170 0,620 1,01E-04 -1,11E-04 0,91 

0,075 0,540 -0,233 0,773 1,29E-04 -1,30E-04 1,00 

0,1 0,590 -0,290 0,880 1,56E-04 -1,50E-04 1,03 

Média 
  

0,639 ± 0,185 
  

0,98 ± 0,09 

 

 

 

 

Figura 29: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento e geometria interfacial retilínea vertical 

 

Com base aos resultados e aspectos da impressão, nota-se que empregando 

impressão vertical os resultados se mostram igualmente contaminados por perdas de 

resolução, como esperado, já que demais características como resolução e 

preenchimento acabam por perder relevância, deste modo, fixou-se as avaliações 

posteriores em impressão horizontal. 
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Figura 30: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial Helbert com velocidade de varredura variando 

entre 10 a 100 mV s
-1

 

 

Tabela 6: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento com geometria interfacial Helbert em K3[Fe(CN)6] 5 mmol 

L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,353 0,107 0,246 1,66E-04 -1,15E-04 1,44 

0,02 0,395 0,070 0,325 2,32E-04 -1,90E-04 1,22 

0,03 0,430 0,035 0,395 2,92E-04 -2,47E-04 1,18 

0,05 0,485 -0,025 0,510 3,77E-04 -3,27E-04 1,15 

0,075 0,538 -0,070 0,608 4,62E-04 -4,11E-04 1,12 

0,1 0,570 -0,100 0,670 5,25E-04 -4,77E-04 1,10 

Média 
  

0,459 ± 0,165 
  

1,20 ± 0,12 
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Figura 31: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento com geometria interfacial Helbert 

 

 Explorando-se, agora, a geometria Helbert, percebe-se um menor espassamento 

entre picos, e comportamentos compatíveis nas regiões anódica e catódica de varredura, 

e uma área eletroativa calculada de 0,375 cm
2
, 97,40% da janela de exposição 

(percentual bem mais alto do que o esperado considerando a percentagem determinada 

de fase condutora). 

 Experimentos posteriores, desta vez explorando geometria Archiemedean, 

resultaram em perfis não apenas melhor resolvidos (com espassamento entre picos de 

0,325 V, Figura 32 e Tabela 7), mas também como melhores razões Ipa/Ipc (Tabela 7 e 

Figura 33), sugerindo maior confiabilidade na determinação de área eletroativa, que no 

caso se mostrou ser 0,224 cm
2
.  
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Figura 32: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial Archiemedean com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1

 

 

 

Tabela 7: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento com geometria interfacial Archiemedean em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,345 0,175 0,170 8,31E-05 -8,10E-05 1,03 

0,02 0,375 0,140 0,235 1,32E-04 -1,22E-04 1,08 

0,03 0,400 0,120 0,280 1,61E-04 -1,53E-04 1,05 

0,05 0,435 0,075 0,360 2,02E-04 -1,94E-04 1,04 

0,075 0,470 0,043 0,427 2,38E-04 -2,23E-04 1,06 

0,1 0,500 0,020 0,480 2,57E-04 -2,47E-04 1,04 

Média 
  

0,325 ± 0,118  
  

1,05 ± 0,02 
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Figura 33: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento com geometria interfacial Archiemedean 

 

 Seguindo a otimização, com o intuito de explorar todos os modos permitidos, 

foram realizadas impressões nos modos Octagram e Concêntrico. Sob impressão em 

Octagram foi possível observar a pior resolução (1,05 V entre picos, conforme Figuras 

34 e 35, e Tabela 8), culminando numa área eletroativa terrivelmente contaminada, 

calculada em 0,409 cm
2
; já sob impressão em modo concêntrico, apesar de uma péssima 

resolução entre picos (0,664 V, Figura 36), a área foi a mais baixa, demonstrando perda 

de capacidade de troca de cargas (mais relevante em varreduras catódicas – Ipa/Ipc = 

1,19, Tabela 9 e Figura 37). 

 

Figura 34: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial Octagram com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1
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Tabela 8: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento com geometria interfacial Octagram em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,475 -0,255 0,730 1,90E-04 -2,09E-04 0,91 

0,02 0,545 -0,345 0,890 2,27E-04 -2,12E-04 1,07 

0,03 0,575 -0,460 1,035 2,64E-04 -2,95E-04 0,90 

0,05 0,630 -0,525 1,155 2,91E-04 -2,91E-04 1,00 

0,075 0,688 -0,550 1,238 3,34E-04 -3,50E-04 0,95 

0,1 0,720 -0,520 1,240 3,74E-04 -4,08E-04 0,92 

Média 
  

1,05 ± 0,21 
  

0,96 ± 0,07 

 

 

 

 

Figura 35: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento com geometria interfacial Octagram 
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Figura 36: Voltamogramas cíclicos do eletrodo de PLA impresso com 10% de 

preenchimento com geometria interfacial concêntrico com velocidade de varredura 

variando entre 10 a 100 mV s
-1

 

 

Tabela 9: Dados obtidos a partir da voltametria cíclica do Eletrodo de PLA impresso 

com 10% de preenchimento com geometria interfacial concêntrico em K3[Fe(CN)6] 5 

mmol L
-1

 em KCl 0,5 mol L
-1

 

Velocidade 

(V/s) 

Potencial de pico (V) Correntes de pico (A) 

Anódico Catódico ∆ Ep Anódica Catódica Ipa/Ipc 

0,01 0,480 -0,020 0,500 3,05E-05 -2,36E-05 1,29 

0,02 0,550 -0,065 0,615 4,91E-05 -3,89E-05 1,26 

0,03 0,560 -0,085 0,645 7,27E-05 -5,92E-05 1,23 

0,05 0,595 -0,100 0,695 1,07E-04 -9,30E-05 1,15 

0,075 0,613 -0,138 0,751 1,40E-04 -1,26E-04 1,12 

0,1 0,630 -0,150 0,780 1,69E-04 -1,55E-04 1,08 

Média 
  

0,664 ± 0,102 
  

1,19 ± 0,08 
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Figura 37: Relação entra as correntes anódica e catódica e v
1/2 

para o eletrodo de PLA 

impresso com 10% de preenchimento com geometria interfacial concêntrico 

 

 Os resultados para áreas eletroativas, calculadas por meio da aplicação direta 

da Equação de Randles-Sevcik, são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Comparação entre as áreas eletroativas encontradas para cada tipo de 

eletrodo impresso considerando a área geométrica de 0,385 cm² 

Geometria Interfacial Área eletroativa (cm²) 

100% retilíneo 0,070 ± 0,02 

10% retilíneo 0,158 ± 0,05 

10% retilíneo vertical 0,116 ± 0,02 

10% Helbert 0,375 ± 0,04 

10% Archiemedean 0,224 ± 0,01 

10% Octagram 0,409 ± 0,09 

10% concêntrico 0,099 ± 0,03 
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5. Conclusões, considerações finais e perspectivas 

 

 Tendo em vista o potencial da impressão 3D como nova ferramenta no design de 

componentes eletrônicos e sensores, o presente trabalho desenvolveu uma avaliação 

preliminar da influência das condições de impressão sobre o comportamento 

eletroquímico de compósitos a base de PLA e condutor de carbono. 

 Para tal, experimentos de caracterização iniciais foram realizados empregando 

filamentos comerciais de PLA e PLA condutivo, por meio de espectroscopia de 

infravermelho e análise térmica (termogravimetria, termogravimetria derivada e 

calorimetria exploratória diferencial). É nítida a variabilidade de comportamento de 

diferentes tipos de PLA, assim como a influência desta variação no comportamento 

térmico dos compósitos, o que por consequência, influencia os processos de impressão 

3D. 

 Experimentos permitiram uma especulação da carga de condutor presente no 

filamento condutivo (cerca de 20,5%), embora não tenha sido possível definir a 

categoria deste. Tal natureza, bem como tamanho de partículas, são aspectos vitais para 

um melhor modelamento dos fenômenos de transferência de calor pelo compósito, o 

que claramente está relacionado com o modo de impressão. 

 Os modos de impressão, por sua vez, se mostraram fator decisivo para o 

comportamento eletroanalítico frente a uma sonda redox, sendo responsável por 

melhorar ou piorar a resolução, ou favorecer a troca em um dado sentido. Em todos os 

casos as relações entre correntes (catódica e anódica) se mostraram aceitáveis, embora a 

perda de resolução, traduzida sob forma de afastamento entre picos, tenha contaminado 

sobremaneira o cálculo de áreas eletroativas em alguns casos. Com isso, pode-se 

constatar que a melhor orientação dentre as geometrias avaliadas foi a Helbert. 

 Nitidamente uma otimização do processo de impressão, bem como um melhor 

controle no tamanho de partículas, permitirão a obtenção de elevadas áreas eletroativas, 

com adequada resolução, mesmo que com baixas cargas de condutor, o que se mostra 

uma promissora linha atualmente em desenvolvimento no nosso Grupo, linha esta 

dedicada ao preparo de diferentes filamentos para futura impressão direta de 

componentes condutores.  
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