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RESUMO 

 

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

de componentes eletrônicos e sensores, este trabalho desenvolveu uma 

avaliação preliminar da influência nas condições de impressão sobre o 

comportamento eletroquímico de compósitos a base de ABS misturados a 

acetato de celulose. Para tal, experimentos de caracterização foram realizados 

empregando filamentos comerciais de ABS, por meio de espectroscopia de 

infravermelho e análise térmica (termogravimetria, termogravimetria derivada e 

calorimetria exploratória diferencial). É possível verificar que houve interação 

entre o ABS e o acetato de celulose por meio das diferenças nas bandas de 

infravermelho, e também que a presença de acetato de celulose diminui a 

estabilidade térmica do ABS, conforme a análise térmica. Foi possível também 

verificar o aumento da área eletroativa e do K0 dos eletrodos formados conforme 

a adição de acetato ao ABS, e que a rugosidade não é fator diferencial para o 

ganho de eletroatividade, de acordo com as análises de AFM e os estudos 

voltamétricos. Portanto é nítido que houve uma otimização do processo de 

impressão 3D envolvendo filamentos de ABS com adição de acetato de celulose, 

considerando o ganho de área eletroativa bem como a possibilidade de inserir 

um componente biodegradável e renovável no processo, podendo trazer 

vantagens tanto econômicas como ecológicas, se tornando assim uma linha 

promissora na produção de sensores.  

 

Palavras-chave: Blendas, Compósitos, Eletrodos 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Given the potential of 3D printing as a new tool in the design of electronic 

components and sensors, this work developed a preliminary assessment of the 

influence on printing conditions on the electrochemical behavior of ABS-based 

composites mixed with cellulose acetate. For this, characterization experiments 

were performed using commercial ABS filaments, by infrared spectroscopy and 

thermal analysis (thermogravimetry, derived thermogravimetry and differential 

exploratory calorimetry). It is possible to verify that there was interaction between 

ABS and cellulose acetate through the differences in infrared bands, and also 

that the presence of cellulose acetate decreases the thermal stability of ABS, 

according to the thermal analysis. It was also possible to verify the increase of 

the electroactive area and the K0 of the electrodes formed by the addition of 

acetate to the ABS, and that the roughness is not a differential factor for the 

electroactivity gain, according to the AFM analysis and voltammetric calculations. 

Therefore it is clear that there was an optimization of the 3D printing process 

involving ABS filaments with addition of cellulose acetate, considering the gain of 

electroactive area as well as the possibility of inserting a biodegradable and 

renewable component in the process, which can bring both economic and 

ecological advantages, thus becoming a promising line in sensor production. 

 

Keywords: Blends, Composites, Electrodes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico da Polarografia 

 

Pode-se considerar que a primeira observação em relação aos 

fenômenos eletroquímicos foram consequências do atrito do âmbar com pele de 

carneiro, resultando na atração de pedaços de palha pelo âmbar polarizado. 

Porém foi Jaroslav Heyrovsky, por sua contribuição à eletroquímica, que 

desenvolveu e apresentou, a base da polarografia. Durante sua apresentação 

oral da tese, em 1918, ele conheceu Bohumil Kucera, o inventor do eletrodo 

gotejante de mercúrio (AZEVEDO et al., 2014).  

Discussões sobre seus trabalhos levaram Kucera a convidar Heyrovsky 

para trabalhar em seu laboratório. Os estudos de Heyrovsky a respeito de tal 

eletrodo de mercúrio gotejante o levaram ao seu famoso estudo em 10 de 

fevereiro de 1922, no qual o professor Jaroslav Heyrovsky registrou a primeira 

relação entre a corrente que flui através da queda de eletrodos de mercúrio e 

potencial aplicado (AZEVEDO et al., 2014). Esse foi o experimento principal para 

a polarografia, após o qual não apenas a polarografia, mas todas as técnicas 

voltamétricas foram desenvolvidas. 

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 

(AZEVEDO et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2014). 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 (WANG, 2006).  

A velocidade de reações eletroquímicas está relacionada à diferença de 

potencial entre duas fases adjacentes onde ocorre a transferências de espécies 
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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 (WANG, 2006).  

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 (AZEVEDO et al., 2014; DE OLIVEIRA et al., 2014). 

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 (DE OLIVEIRA et al., 2014). 

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) (DE OLIVEIRA 

et al., 2014). 

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 15 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 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 
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eletrodos e, por consequência, provocando distorções nos polarogramas, o que 

torna a utilização da técnica inviável nessas condições (AZEVEDO et al., 2014).  

Visando contornar esse problema, foi introduzido o 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 (AZEVEDO et al., 2014).  

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  Primeiros estudos com compósitos, principais formas de 

preparo e principais fases condutoras e isolantes 

 

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 um marco na área das pastas de carbono (ADAMS, 

1958). 

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

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

que pudesse ser utilizado em oxidações anódicas de compostos orgânicos, 

superando 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., 2008; 

BRETT & BRETT, 1993). 

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. 
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O primeiro material usado como fase isolante foi bromofórmio (Figura 1, 

CHBr3).  

 

Figura 1: Fórmula estrutural do bromofórmio 

 

Diferentes proporções entre as fases proporcionarão eletrodos mais 

rígidos ou maleáveis (BUZZETTI et al., 2015), conferindo, versatilidade para 

usos em situações de necessidade de durabilidade, flexibilidade, 

usinagem/adequação de formatos, entre outros. 

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. 

 

 

Figura 2: Possíveis componentes das parafinas mais usuais 

 

As resinas epóxi são polímeros orgânicos classificados como material 

termoendurecível. 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). 
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Os poliuretanos são obtidos por reações de policondensação entre 

diferentes polióis, isocianatos e compostos extensores de cadeia. 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 para utilizar componentes de 

recursos renováveis como extensores de cadeia, tais como óleos de mamona 

etc (BARBEDO et al., 2012). 

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

silício e oxigênio combinados. 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 de desempenho em baixa e alta temperatura, alta resistência elétrica, 

excelente biocompatibilidade, estabilidade química e baixa tensão superficial 

(BUZZETTI et al., 2015). 

Dentre os polímeros acima descritos, apenas algumas poliuretanas 

modificadas se mostram viáveis a processos de termomoldagem, sendo possível 

comercializá-las como filamentos para alimentação de impressoras 3D. Desta 

forma, o foco principal será dado, 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 sintetizado 

através da polimerização por condensação de diferentes proporções dos 

monômeros de acrilonitrila, butadieno e estireno (Figura 3), considerado amorfo, 

não possui um verdadeiro ponto de fusão; no entanto, pode ser moldado a 230°C 

(considerada uma temperatura padrão para impressão). Possui características 

que o tornam útil para fins eletroanalíticos como excelente estabilidade 

dimensional e geométrica, facilidade de processamento, resistência química e 

baixo custo (CORREA et al., 2018; MILDE et al., 2017; BUZZETTI et al., 2015). 
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Figura 3: Reação de síntese do ABS por polimerização condensada 

 

 

Como fases condutoras nos compósitos, tem sido amplamente usadas as 

diversas formas de carbono disponíveis (MELLO et al., 2013; 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. 

O 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 sp2 (MELLO et al., 2013). 

O grafeno consiste numa camada monoatômica formada por átomos de 

carbono com hibridização sp2, com uma área de 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. 

Nanotubos são formados pelo enrolamento de um ou mais folhas de 

grafeno, formando estruturas cilíndricas (tubos) com dimensões nanométricas. 

Os 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 
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grafite, são chamados de nanotubos de carbono de parede múltipla (ZARBIN, 

2013). 

Os fulerenos, são moléculas nanométricas esferoidais constituídas 

somente por átomo de carbono com hibridização sp², o exemplo mais conhecido 

é o “buckminsterfulereno”, C60. 

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 (ADAMS, 1958). 

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). 

          Como exemplos usuais, alguns destaques de compósitos empregando 

diferentes fases isolantes e procedimentos de preparo, tendo como condutor o 

grafite, são: 80% grafite m/m em parafina (MENDONÇA et al., 2015; FONSECA 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2018),  65% grafite m/m em resinas epóxi 

(AZEVEDO et al., 2015; FURTADO et al., 2015 ; Silva et al., 2015; dos SANTOS 

et al., 2013), 60% grafite m/m em poliuretanas (RISTIC et al., 2018; SEMAAN et 

al., 2008; MENDES et al., 2002; BARBEDO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2018; 

SILVA et al., 2015), 65% grafite m/m em silicone (OLIVEIRA et al., 2018; 

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., 2015). 

            Eletrodos modificados são eletrodos com espécies quimicamente ativas, 

deliberadamente imobilizadas em sua superfície. O principal objetivo de 
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modificação é pré-estabelecer e controlar a natureza físico-química da interface 

eletrodo-solução como uma forma de alterar a reatividade e a seletividade do 

sensor base, favorecendo assim, o desenvolvimento de eletrodos para varios 

fins e aplicações, desde a catálise de reações orgânicas e inorgânicas até a 

transferência de elétrons em moléculas de interesse (SOUZA, 1996; PEREIRA, 

2002). 

 

1.3  Principais formas de caracterização e determinação de áreas 
eletroativas 

 

A voltametria é uma técnica eletroquímica na qual se pode obter 

informações qualitativas e quantitativas de uma espécie química eletroativa por 

meio da medição da intensidade 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 (COMPTON et al., 2014).  

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).  

A corrente resultante (i, 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), 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 do transferência de carga que consiste na 

velocidade com a qual os elétrons são transferidos do eletrodo para a espécie 

em solução ou o contrário (COMPTON et al., 2014).  

Considerando então que a cinética de transferência de cargas na 

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

Numericamente, a influência de cada fator relacionado ao transporte de 

material solução-interface é descrito pela Equação de Nernst-Planck-Einstein 

(1): 

 

𝐽 (𝑥,𝑡) = −𝐷 𝜕𝐶(𝑥,𝑡)/𝜕𝑥 – 𝑧𝐹𝐷𝐶/𝑅𝑇 𝜕∅(𝑥,𝑡) 𝜕𝑥 + 𝐶(𝑥,𝑡)𝑉(𝑥,𝑡)   (1) 

 

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 limitadas por difusão. Sendo 

a área eletroativa constante, tem-se, então, que a corrente se torna função direta 

da concentração (AGOSTINHO et al., 2004).  

Assim, 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 (AGOSTINHO et al., 2004).  

Sendo as condições experimentais adequadamente planejadas, temos 

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

fenômenos difusionais (2): 

 

𝐽 (𝑥,𝑡) = −𝐷 𝜕 𝐶(𝑥,𝑡) 𝜕𝑥   (2) 
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Desta forma, sendo a corrente faradáica limitada por difusão, e 

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

 

Fe(CN)6 3−(aq) + e (m) ↔ Fe(CN)6 4−(aq)   (3) 

 

J = 𝑘𝑐 [Fe(CN)6 4−] − 𝑘𝑎 [Fe(CN)6
3−]   (4) 

 

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

sentidos anódico e catódico.  

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 (Figura 5) de corrente-potencial resultante da varredura de 

potencial em um sentido e então, no sentido contrário é denominado de 

voltamograma cíclico (ELGRISHI et al., 2017; WANG, 2006).  
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Figura 5: Voltamograma cíclico para um processo redox reversível  

 

Os principais parâmetros da voltametria cíclica estão ilustrados abaixo 

(Figura 6). 

 

 

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; 
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(f)  Ipc: corrente do pico catódico; 

(g) v: velocidade de varredura. 

 

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).  

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). 

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

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

dopamina, 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 (SCHOLZ et al., 2010).  

 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 105 n2/3 A D1/2 C v½   (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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 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:  

 

Fe(CN)6 3−(aq) + e (m) ↔ Fe(CN)6 
4−(aq)   (6) 

 

Tal escolhe se baseia em diferentes aspectos, como o número conhecido 

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

cm2 s -1 para Fe(CN)6 3−, e 6,58 x 10-6 cm2 s-1 para Fe(CN)6 4−), 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 geometria da sonda (o que 

caracteriza a sonda como uma sonda de esfera externa - outer sphere probe) 

(BAGOTSKY, 2006).  

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; 

TRASSATII & PETRI, 1991). 

 

1.4 Principais trabalhos já publicados empregando ABS em 

eletrodos 

 

A literatura reporta poucos trabalhos utilizando o ABS em compósitos para 

fins eletroanalíticos, o que incentiva a pesquisa no intuído do uso desse material, 

tendo em vista a manufatura de filamentos que possibilitem a impressão direta 

de sensores com geometrias específicas, com o uso da FDM. 

Wei e colaboradores (WEI et al., 2015) reportaram a preparação de um 

compósito de ABS com óxido de grafeno reduzido como carga condutora, gerado 

na própria dispersão com solvente N-metilpirrolidona, em várias proporções, as 

quais foram testadas em impressão 3D. Como resultado foi observado que o 

filamento com 5,6% m/m da carga condutora referida foi a proporção máxima na 

qual não se observou descontinuidades na peça impressa. Apesar do 

desenvolvimento de tal filamento, não foi reportado o uso em sensores.  
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Dul e colaboradores (DUL et al., 2016) incorporaram nanopellets de 

grafeno na proporção de 4% m/m à matriz de ABS por um processo livre e de 

solvente, por mistura sob fusão e posterior extrusão. Observou-se melhora nas 

propriedades mecânicas do compósito, comparado ao ABS puro, porém, sem 

nenhuma aplicação eletroanalítica. 

Singh e colaboradores (SINGH et al., 2017) relataram a fabricação de um 

compósito de ABS com grafeno obtido por método de esfoliação em escala de 

bancada. Testando duas proporções em massa de carga condutora (21,7% e 

7,69%) por mistura com solvente, foi verificado que o grafeno melhora as 

características de condutividade térmica e elétrica, com potencial para uso em 

eletrodos. 

Zhang e colaboradores (ZHANG et al., 2017) estudaram o efeito das 

características estruturais de impressão na resistividade de componentes 

fabricados por FDM, utilizando um compósito de ABS e negro de fumo comercial 

na proporção de 15% m/m, e constataram resultados promissores. 

Ainda nessa linha, (AUMNUTE et al., 2018) desenvolveram um filamento 

de ABS com e óxido de grafeno por dois métodos: do de mistura a seco e mistura 

com solvente, na proporção de 2% m/m de carga condutora. Foi observado que 

o filamento preparado por mistura a seco apresentou falhas de impressão, 

enquanto que o preparado por mistura com solvente foi impresso 

satisfatoriamente, o que foi atribuído à agregação do óxido de grafeno ao longo 

da matriz polimérica, com obstrução do bico de impressão. Apesar de avaliadas 

as características mecânicas e de impressão, não houve aplicação em eletrodos. 

(HAMZAH et al., 2018) utilizaram um compósito de ABS com negro de 

fumo comercial e avaliaram a influência da orientação de impressão nas 

propriedades eletroquímicas dos sensores, e concluíram ser promissora a 

utilização da impressão 3D de eletrodos úteis para fins eletroanalíticos. 

Por outro lado, (OLIVEIRA et al., 2018) desenvolveram um sensor 

robusto, de baixo custo, a base de ABS na proporção de 70% m/m de grafite, 

com resultados satisfatórios da determinação simultânea de vitamina B6 e B2, 

utilizando métodos voltamétricos. 
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1.5 Principais trabalhos já publicados empregando celulose e 

derivados em eletrodos 

 

A celulose é um biopolímeros com cadeia linear de moléculas de anéis 

glicose e uma conformação plana em forma de fita. Possui a fórmula (C6H10O5)n 

em que n depende da fonte de celulose unida por ligações β(1→4) glicosídicas.  

 

 

Figura 7: Estrutura do Acetato de Celulose 

 

Trata-se de um componente estrutural essencial das paredes celulares 

das plantas superiores e é o polímero orgânico mais abundante na Terra. É 

relativamente rígida devido às ligações intramoleculares de hidrogênio que pode 

ser refletida por sua tendência a cristalizar, alta viscosidade e capacidade de 

formar fibras, sendo insolúvel em água.  

Além disso, a celulose também pode ser produzida por certos tipos de 

bactérias e eles são chamados de celulose bacteriana. Embora a celulose seja 

um componente estrutural básico na maioria das plantas, também é produzido 

em Acetobacter, Sarcina ventriculi e Agrobecterium (WAHAB e RAZACK, 2016).  

A celulose é incolor, sem cheiro e atóxica, além de possui algumas 

propriedades promissoras, como grande resistência mecânica, 

biocompatibilidade, hidrofilicidade, termostabilização, alta capacidade de sorção 

e aparência óptica alterável. Essas propriedades permitem que a celulose seja 

aplicada a uma vasta gama de campos (QIU e HU, 2013). 

A literatura apresenta um vasto relato sobre o uso da celulose e seus 

correlatos estruturais (acetato de celulose, quitosana e etc.) na produção dos 

mais diversos tipos de compósitos para eletrodos, seja na forma de membranas 
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seletivas como suporte para biomoléculas, substrato e etc. No escopo desse 

trabalho, pode-se salientar o uso em sensores para as mais diversas aplicações. 

Em 2009, (BARSAN et al., 2009) desenvolveram um novo compósito 

flexível a base de acetato de celulose e grafite. Tal material inovador foi obtido 

pela mistura do gel de acetato de celulose em uma mistura de acetona e 

cicloexanona, com grafite na proporção otimizada de 15% m/v. Este compósito 

foi usado como substrato na fabricação de eletrodos com membrana de 

poli(vermelho neutro), aplicados na determinação amperométrica de ácido 

ascórbico em tabletes de vitamina C.  

(HU et al., 2009) utilizaram um papel condutor, revestido de nanotubos de 

carbono de prede única (SWCNT) e microfibras de prata para melhora na 

condutividade em dispositivo de estocagem de energia. 

(FENG et al., 2012) fabricaram um filme nanocompósito constituído por 

celulose bacteriana e óxido de grafeno usando a técnica de auto-montagem 

assistida a vácuo. O filme foi obtido por ultra-som a mistura bacteriana de 

celulose e óxido de grafeno por 30 minutos a uma potência de 100 W antes da 

filtração a vácuo e secagem a frio. A maior condutividade foi 1,1 × 10-6 S cm-1), 

controlando a proporção de grafeno na faixa entre 1 e 5% m/m. 

(HAMEDI et al., 2014) dispersaram 43% m/m de nanotubos de carbono 

(CNT) diretamente em nanocelulose, obtendo uma fibra condutora usada na 

fabricação de papel condutor através da automontagem molecular da celulose. 

(VALENTINI et al., 2014) demonstraram a preparação de um filme 

condutor e opticamente transparente, misturando uma suspensão de 

nanocristais de celulose a 0,5% m/m em outra suspensão com 1% m/m de 

grafeno.  

(HUANG et al., 2015) observaram que os CNTs apresentam boa 

dispersão na presença de brometo de cetiltrimetilamônio numa solução aquosa 

de NaOH/ureia. O nanomaterial compósito apresentou uma condutividade 

elétrica relativamente alta quando havia 5% m/m de CNTs, com potencial em 

aplicações como capacitores. 

(WANG et al., 2015) prepararam um filme de material compósito condutor 

dispersando o grafeno em uma suspensão de nanocristais de celulose. Após 

filtração a vácuo, os filmes foram obtidos e a condutividade do o filme atingiu 36 
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S/cm quando a proporção de massa de nanocristais de celulose e grafeno era 

de 1:5.  

(LEE et al., 2015) utilizaram nanotubos de carbono de paredes múltiplas 

(MWCNT) nas proporções de 0,5% - 30% m/m, e celulose na fabricação de um 

compósito condutivo, pelo método de extrusão úmida, com boas propriedades 

condutivas e mecânicas, podendo ser utilizados em sensores inteligentes. 

 

1.6  Perspectivas do uso de blendas ABS-celulose+grafite em 
etapas futuras de impressão 3D 

 

A inserção de biopolímeros na fabricação de filamentos para impressão 

3D tem ganhado muito prestígio ultimamente (Wang et al., 2018, Casella et al., 

2019). Além de unir interesses ambientais, uma vez que o uso de fontes 

renováveis e de reciclagem fomenta as ações ambientalmente corretas, a 

possibilidade de redução de custos com materiais mais acessíveis são uma boa 

motivação (PATTINSON e HART, 2017).  

Além disso, a possibilidade de criação de um filamento condutor “verde”, 

com atuação eletroquímica melhorada pela presença de grupos funcionais 

oxigenados que fiquem estrategicamente na superfície dos eletrodos 

diretamente impressos torna-se um campo bastante promissor, pois a 

prototipagem 3D permite a obtenção das mais variadas formas e geometrias 

(LEIGH et al., 2012; GRECA et al., 2018). 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de blendas de ABS 

com acetato de celulose em diferentes proporções, tendo em vista a inserção de 

um material de origem renovável para utilização em filamentos para impressão 

3D. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

• Caracterização das blendas obtidas por infravermelho. 

• Caracterização das blendas obtidas através de técnicas termoanalíticas 

(TG e DSC).  

• Caracterização eletroquímica dos eletrodos compósitos obtidos através 

das blendas com 65% de grafite (voltametria cíclica). 
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3. METODOLOGIA 

   

3.1Preparo das blendas de ABS e acetato de celulose 

 
O ABS peletizado utilizado nas blendas com acetato de celulose foi obtido 

de filamentos usados em impressão 3D, fornecidos pela 3DLab® do Brasil.  

O acetato de celulose em pó foi fornecido Sigma-Aldrich®.  

As blendas foram preparadas por meio de mistura em acetona PA a frio 

de ABS e acetato de celulose nas seguintes proporções 2,5%, 5%, 10% e 25% 

em acetato de celulose m/m.  

Tais misturas foram agitadas durante aproximadamente 48 horas em 

mesa de agitação, até total dissolução e homogeneização dos componentes. 

Cada amostra foi derramada em uma superfície lisa de vidro para total 

evaporação do solvente.  

Em seguida as amostras foram mantidas em estufa a 50°C durante 6 

horas. Seguiu-se então a etapa de moagem utilizando um moinho de facas, após 

a qual amostras foram novamente mantidas a 50°C em estufa.  

Finalmente as amostras foram caracterizadas espectroscopicamente por 

FTIR, e termicamente por TG e DSC, além de caracterização eletroquímica do 

compósito com 65% de grafite por voltametria cíclica. 

 

3.2 Preparo dos eletrodos compósitos 

 

Para a caracterização eletroquímica, a blenda com proporção de 5%, 10% 

e 25% m/m de acetato de celulose foi usada na confecção do eletrodo compósito. 

Para tanto mistura-se o grafite (Sigma Aldrich®, < 20 µm, EUA) e a blenda 

preparada com ABS e acateto de celulose a 10% m/m, previamente solubilizada 

em acetona PA (1:5 m/V), obtendo-se um compósito com 65% de grafite.  

A mistura foi homegeneizada manualmente durante cerca de 10 minutos 

e então adicionada ao corpo de uma seringa de insulina com diâmetro interno de 

1,0 milímetros, sob pressão, sendo então inserido um fio de cobre para 

estabelecer o contato elétrico externo. 
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Após a preparação, os eletrodos são submetidos à pressão pos 5 dias 

para secagem do solvente. Após esse período, os eletrodos são submetidos a 

polimentos sucessivos com lixas de granulação entre 400 e 1500 grit. 

 

3.3 Caracterização espectrométrica (FTIR) 

 

As blendas foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho, 

utilizando um espectrômetro Thermo Nicolet® FTIR Is50, em um sistema de 

reflexão total atenuada (ATR).  

 

3.4 Análise termogravimétrica (TG) e calorimetria diferencial 

exploratória (DSC)  

 

As blendas foram caracterizadas por análise termogravimétrica em um 

analisador térmico Shimadzu® TGA-60, no qual cerca de 6,0 mg de amostra, a 

uma razão de aquecimento de 20 ºC mim-1, da temperatura ambiente até 900 ºC, 

sob atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 40 mL min-1.  

As amostras foram também analisadas por DSC, em um calorímetro 

diferencial Shimadzu® DSC-60, entre a temperatura ambiente e a temperatura 

limite de estabilidade térmica de cada material avaliado, aproximadamente 6,0 

mg, sob uma taxa de aquecimento de 20 ºC min-1 no modo Heating-Cooling-

Heating, também sob atmosfera de N2 a uma vazão de 40 mL mim-1. 

 

3.5 Voltametria cíclica 

 

As medições voltamétricas para foram realizadas em uma célula 

eletroquímica com capacidade de até 25,0 mL com três eletrodos, sendo o 

contra-eletrodo uma agulha de aço cirúrgico, o eletrodo de referência de Ag|AgCl 

(KCl, 3,0 mol L-1) e um eletrodo compósito de 65% de grafite em 35% ABS m/m, 

e blenda de ABS com acetato de celulose nas proporções de 5%, 10% e 25% 

como eletrodo de trabalho.  

O potenciostato utilizado foi o Ivium CompactStat (Ivium Tecnologies®, 

Holanda), acoplado a um laptop com o software Ivium soft controlando o mesmo. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização por FTIR 

 

A Figura 8 apresenta os espectros de infravermelho para as blendas de 

ABS e acetato de celulose, além do ABS puro e do próprio acetato de celulose. 

Observa-se que os espectros das espécies puras apresentam bandas 

características dos seus respectivos grupos funcionais.  

No caso do ABS, banda pouco intensa em 2237 cm-1 referente ao 

grupamento nitrila na cadeia do polímero, além de bandas entre 1602 e 1259 

cm-1, referentes à deformação axial da C-C de anel aromático, e entre 900 e 675 

cm-1 referente a deformações axiais de C-H também em anel aromático. 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

 Já no caso do acetato de celulose, banda em 1735 cm-1 de estiramento 

na ligação C=O de éster, 1216 cm-1 referente ao estiramento da ligação C-C-O 

de acetatos e 1032 cm-1 referente a ligações C-O de compostos acetilados. Além 

disso bandas entre 1432 e 1367 cm-1, referentes à deformação simétrica e 

assimétrica do CH2, respectivamente, e em 3480 cm-1, referente ao estiramento 

da ligação O-H, reduzido pela acetilação da celulose.  

As blendas apresentam as mesmas bandas, sem indícios de reação 

química entre os componentes. Observa-se desaparecimento gradual das 

bandas relacionadas à nitrila e às ligações no anel aromático ao passo que vão 

aumentando as bandas relacionadas os grupos acetilados, na medida em que 

aumenta a proporção de acetato de celulose na mistura (em destaque na Fig. 8).  

Essa incorporação de grupos funcionais acetilados, além da hidroxila 

pode melhorar o desempenho dos sensores feitos com essas blendas (BARUD 

et al., 2008; KAMAL et al., 2014; DE FREITAS et al., 2017). 

. 
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Figura 8: Espectros ATR-FTIR para as blendas ABS/acetato de celulose  

 
 

4.2 Análise Termogravimétrica – TGA 

 
Visando avaliação do comportamento térmico dos materiais estudados 

quanto a possibilidade de uso em processos de impressão 3D por FDM, foram 

realizados estudos termoanalíticos via TG, DTG e DSC, nos quais variações 

mássicas e de entalpia foram monitoradas (Moraes et al., 2017). A Figura 9 

apresenta as curvas TG e DTG para as blendas, bem como para os 

componentes puros ABS e acetato de celulose. As curvas DTG estão limitadas 

aos intervalos das maiores perdas de massa.  

O ABS apresenta duas etapas de decomposição; a primeira e principal 

perda de 87,5%, entre 349 °C e 506 °C pode ser referir à decomposição do 

domínio de butadieno e estireno da cadeia, os quais são mais vulneráveis diante 

de degradação térmica. Enquanto a segunda, de 9,6%, entre 506°C e 689°C 

pode ser relativa à carbonização do restante da cadeia polimérica. (OLIVEIRA et 

al., 2018; YANG et al., 2004). 
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O acetato de celulose por sua vez apresenta três estágios de 

decomposição: (1) o primeiro, de cerca de 6,5%, da temperatura ambiente até 

68,2°C sugere volatilização de resíduos na cadeia ou de água residual 

adsorvida. (2) O segundo estágio, que representa a maior perda em massa, de 

81,0%, entre 296°C e 420°C refere-se á decomposição da cadeia principal do 

acetato de celulose. (3) O terceiro e último estágio, de 10,5%, entre 470° C e 

630°C se refere à carbonização dos produtos em cinza (CHARTTERJEE e 

CONRAD, 1968; HANNA et al., 1998; ARHANAREESWARAN et al., 2004).  

As blendas apresentam perfis de decomposição térmica intermediários 

entre os componentes puros, havendo superposição de perdas de massas 

condizentes om o comportamento esperado para misturas físicas.  

Observa-se que a presença de acetato de celulose diminui a estabilidade 

térmica do ABS, fato esse que deve ser tratado com cuidado em futuras 

perspectivas de inserir tal biopolímero em blendas para a fabricação de 

filamentos para impressão 3D, uma vez que a blenda a 25% m/m de acetato de 

celulose em ABS altera significativamente o perfil de decomposição térmica. 

 

 
 

Figura 9: Curvas de TG e DTG para as blendas ABS/acetato de celulose  
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4.3  Calorimetria Exploratória diferencial – DSC 

 
 
A Figura 10 apresenta as curvas DSC para o ABS puro e o acetato de 

celulose medidas no regime heating-cooling-heating, para o primeiro e segundo 

aquecimentos.  

Observa-se que o ABS apresenta uma temperatura de transição vítrea Tg, 

em 114°C para o primeiro aquecimento e reduz para 109°C para o segundo 

aquecimento, demonstrando que o processo de resfriamento proporcionou uma 

nova reorganização da cadeia, além disso, evidencia que o ABS pode ser 

sensível à história térmica de processamento.  

Os valores de Tg estão de acordo com os relatados na literatura para o 

ABS (YANG et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2018). Por sua vez o acetato de 

celulose, confirmando os dados da curva TG, apresenta um pico endotérmico 

largo em temperaturas abaixo de 100°C caracterizando a perda de voláteis e/ou 

água adsorvida.  

Além disso, apresenta um pequeno pico endotérmico em 238° C, 

seguindo de outro ainda menos em 259°C, cujos calores à pressão constante 

(entalpias) calculados pela área sobre o pico foi de 3,10 J g-1 e 0,43 J g-1, o que 

pode evidenciar a presença de pequenas porções cristalinas de acetato de 

celulose na amostra, que após o resfriamento não aparecem no segundo 

aquecimento (KAMAL et al., 2004; BARUD et al., 2008; HANNA  et al., 1998). 

 Pelos resultados obtidos percebe-se que as amostras de ABS e acetato 

de celulose apresentam comportamento predominantemente amorfo, não 

justificando estender as análises via DSC para as blendas. 
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Figura 10: Curvas DSC para o ABS puro e o acetato de celulose 
 
 
 

4.4  Microscopia de Força Atômica – AFM 

 

 
Foi avaliada a rugosidade da superfície dos eletrodos testados por 

medidas de microscopia de força atômica (AFM) de uma área de (10 x 10) µm 

de cada superfície dos eletrodos.  

As medições foram feitas em modo de não contato, que é quando a sonda 

não toca diretamente a superfície, mas oscila acima dela durante a medição 

interagindo apenas com a eletrosfera. A topografia da superfície é então medida 

pelas forças de atração entre a amostra e a sonda (HAQ e SRIVASTAVA, 2016).  

A Figura 11 (de “a” a “d”) apresenta os recortes das superfícies medidas, 

bem como os perfis topográficos obtidos. A rugosidade foi calculada através de 

raiz quadrada média (RSM) dos desvios do perfil de altura a partir da linha média 

para cada imagem AFM medida, em um total de três imagens para cada eletrodo.  

Para o eletrodo ABS/G foi (0,409 ± 0,009) µm; para o ABS/AC 5%/G foi 

de (0,065 ± 0,007) µm; para o ABS/AC 10%/G foi de (0,059 ± 0,004) µm, e 

finalmente para o ABS/AC 25%/G foi de (0,052 ± 0,006) µm.  

Observa-se que a rugosidade diminui significativamente comparando o 

eletrodo de ABS e grafite com os demais, caindo mais brandamente entre os 

eletrodos feitos com as blendas.  
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Mais adiante pode-se avaliar tais resultados com as áreas eletroativas e 

a taxa constante de transferência eletrônica. 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Imagens via AFM para avaliação de topografia e rugosidades, e os 

respectivos recortes superficiais dos eletrodos descritos 

 

 
 

a)

b)

c)

d)



38 
 

4.5 Dados eletroquímicos 

 
 

A área eletroativa foi determinada pelas medidas voltamétricas em um 

sistema de três eletrodos (Ag|AgCl como referência, agulha de aço cirúrgico 

como contra eletrodo e os eletrodos ABS/AC nas proporções de 5%, 10 % e 25% 

m/m como eletrodo de trabalho), todos em uma célula de 25,0 mL.  

Foi empregada a técnica de voltametria cíclica utilizando hexacianoferrato 

de potássio (III) 5 mmol L-1 em cloreto de potássio 0,5mol L-1).  

Como condições voltamétricas, foram realizadas varreduras cíclicas na 

faixa de potencial entre -0,2 V e 0,8 V, incrementos de potencial de 10 mV. As 

velocidades de varredura utilizadas foram: 10, 20, 30, 50, 75, e 100 mVs-1, sendo 

feitos 3 ciclos por velocidade. Para os cálculos foi empregada a relação de 

Randles-Sevcik, mencionada anteriormente. Os voltamogramas, bem como as 

relações de Randles-Sevcik estão presentadas nas figuras 12 a 15. Observa-se 

uma melhora no perfil de voltamétrico para os eletrodos preparados com as 

blendas, comparando com o eletrodo de ABS grafite.  

 

 

Figura 12: Voltamogramas obtidos para o eletrodo ABS/G com a respectiva relação 

de Randles-Sevcik. Equações: anódica- Ipa = 1,45x10-4 ν1/2 + 1,88 x10-5, R2=0,95848; 

catódica- Ipc = -1,52x10-4 ν1/2 - 1,82 x10-5, R2=0,98685. 
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Figura 13: Voltamogramas obtidos para o eletrodo ABS/AC 5%-G com a respectiva 

relação de Randles-Sevcik. Equações: anódica- Ipa = 3,68x10-4 ν1/2 + 1,46 x10-5, 

R2=0,99532; catódica- Ipc = -3,37x10-4 ν1/2 - 1,48 x10-5, R2=0,99653. 

 

 

Figura 14: Voltamogramas obtidos para o eletrodo ABS/AC 10%-G com a respectiva 

relação de Randles-Sevcik. Equações: anódica- Ipa = 5,33x10-4 ν1/2 - 2,71 x10-8, 

R2=0,99972; catódica- Ipc = -5,18x10-4 ν1/2 + 1,64 x10-6, R2=0,99964. 

 

 

Figura 15: Voltamogramas obtidos para o eletrodo ABS/AC 25%-G com a respectiva 

relação de Randles-Sevcik. Equações: anódica- Ipa = 6,34x10-4 ν1/2 - 9,60 x10-6, 

R2=0,99245; catódica- Ipc = -5,97x10-4 ν1/2 + 9,06 x10-6, R2=0,99957. 
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Com os resultados obtidos para ΔEp na determinação da área eletroativa, 

aplicando o método de Nicholson foi possível avaliar a taxa constante de 

transferência eletrônica heterogênea (K°) para os eletrodos testados, segundo a 

equação abaixo: 

 

(7) 

                        

 

Onde:  D = coeficiente de difusão 

           ΔEp = Diferença entre os potenciais anódicos e catódicos 

             ν = Velocidade de varredura 

 

Além das medidas para a determinação da área eletroativa por 

voltametria, foram realizadas medições em solução de dopamina 1000 µmol L-1 

em ácido perclórico 0,1 mol L-1, cuja reação de oxirredução está representada 

na figura 16. Tais medidas foram realizadas também em célula de 25,0 mL, 

utilizando o mesmo sistema de três eletrodos citados anteriormente. 

 

 

Figura 16: Reação de oxirredução da dopamina 

 

As medidas foram realizadas entre 0,01 e 1,0 V, a 50 mV s-1, com 

incremento de potencial de 5,0 mV. Os voltamogramas obtidos para cada 

eletrodo testado estão representados na Fig. 17.  

Observa-se que com o aumento da quantidade de acetato de celulose na 

blenda, os voltamogramas apresentam uma diminuição do ΔEp (diferença entre 

os potenciais de pico anódico e catódico), o que pode evidenciar uma ação 

eletrocatalítica, uma vez que essa diminuição se relaciona com a diminuição da 
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energia de ativação do processo redox na superfície do eletrodo, algo que pode 

estar ligado à presença de grupamentos acetatos e hidroxilas ao longo da cadeia 

do acetato de celulose, fornecendo grupos oxigenados que corroboram com o 

processo redox.  

Tal observação está de acordo com o que Scheredych e colaboradores 

(SCHEREDYCH et al., 2008) relatam, sobre o fato de que a presença de 

heteroátomos ou grupos funcionais específicos nos diversos tipos de carbono 

(com destaque para os nanoporosos) melhora significativamente o desempenho 

eletroquímico (SHEN et al., 2008). 

 

 

Figura 17: Voltamogramas obtidos para cada eletrodo testado  

 

O resumo dos resultados para a rugosidade, área eletroativa e k0 estão 

apresentados nos gráficos de barras das Figuras 18 até 20, e em resumo na 

Tabela 1.  

Observa-se que a área eletroativa aumenta com a proporção de acetato 

de celulose na blenda, a exemplo do K0, porém, a rugosidade não segue tal 

tendência.  

Pode-se inferir desse resultado que o aumento da 

quantidade/disponibilidade de sítios ativos na superfície dos eletrodos, 

demonstrado pelo aumento da área eletroativa se dá por conta do aumento da 

disponibilidade de grupos oxigenados na superfície dos eletrodos, e não por 

conta da rugosidade, que no caso diminuiu.  
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Novas elucidações poderão ser realizadas através de medidas de 

impedância eletroquímica, como etapa futura a ser desenvolvida em nosso 

Grupo. 
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Figura 18: Gráfico com as rugosidades dos eletrodos descritos acima 
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Figura 19: Gráfico com as áreas eletroativas dos eletrodos descritos acima 
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Figura 20: Gráfico com os K0 (taxa constante de transferência eletrônica 

heterogênea) dos eletrodos descritos acima 
 
 
 
 

 
Tabela 1: Resumo dos resultados obtidos por AFM, área eletroativa e coeficiente 
de transferência eletrônica heterogêneo K0

. 

Eletrodos Rugosidade (µm) 
Área eletroativa 

(cm2) 
K₀ (10-4 cm s -1) 

ABS/grafite 0,409 ± 0,009 0,061 ± 0,006 1,94 ± 0,61 

ABS + 5% AC/grafite 0,065 ± 0,007 0,111 ± 0,009 7,22 ± 0,14 

ABS + 10% AC/grafite 0,059 ± 0,004 0,136 ± 0,002 14,0 ± 0,37 

ABS + 25% AC/grafite 0,052 ± 0,006 0,147 ± 0,006 15,1 ± 0,30 
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5. CONCLUSÃO 

 
 

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

design de componentes eletrônicos e sensores, este trabalho desenvolveu uma 

avaliação preliminar da influência nas condições de impressão sobre o 

comportamento eletroquímico de compósitos a base de ABS misturados a 

acetato de celulose.  

Para tal, experimentos de caracterização foram realizados empregando 

filamentos comerciais de ABS, por meio de espectroscopia de infravermelho e 

análise térmica (termogravimetria, termogravimetria derivada e calorimetria 

exploratória diferencial). É possível verificar que houve interação (mas não 

reação) entre o ABS e o acetato de celulose por meio das diferenças nas bandas 

de infravermelho, e também que a presença de acetato de celulose diminui a 

estabilidade térmica do ABS, conforme a análise térmica. 

Foi possível também verificar o aumento da área eletroativa e do K0 dos 

eletrodos formados conforme a adição de acetato ao ABS, e que a rugosidade 

não é fator diferencial para o ganho de eletroatividade, de acordo com as 

análises de AFM e os cálculos voltamétricos e sim a adição de grupos acetilados 

nos compósitos. 

Portanto é nítido que houve uma melhoria no comportamento 

eletroquímico envolvendo eletrodos de ABS com adição de acetato de celulose, 

considerando o ganho de área eletroativa bem como a possibilidade de inserir 

um componente biodegradável e renovável no processo, podendo trazer 

vantagens tanto econômicas como ecológicas, se tornando assim uma linha 

futura promissora na produção de sensores.  
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