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Introdução 

Tanto a temperatura como a natureza da resina 

polimérica utilizada como precursora afetam as 

propriedades dos eletrodos de carbono vítreo. A 

temperatura afeta diretamente a quantidade de 

grupos na superfície que quando presentes têm 

forte influência nas propriedades físico químicas do 

material, assim como no seu comportamento 

eletroquímico, por alterar sua estrutura devido à 

mudança na valência dos sítios na superfície do 

material quando esses átomos são dessorvidos em 

altas temperaturas
1
. Visto que as propriedades 

físico-químicas dos eletrodos variam amplamente 

com a estrutura do mesmo, investigamos o efeito 

do tratamento térmico sob a estrutura a fim de obter 

eletrodos com propriedades físico-químicas 

distintas e desejadas alterando parâmetros que 

alteram sua estrutura, tais como quantidade de 

poros, polimento do eletrodo e tratamento térmico. 

Resultados e Discussão 

Para se obter os monolitos de carbono polimérico 

vítreo, utilizou-se uma resina fenólica previamente 

sintetizada a partir da mistura de fenol, hidróxido de 

sódio e formaldeído. Posteriormente, a resina foi 

colocada em moldes cilíndricos os quais foram 

mantidos numa temperatura de 60
º
C para o 

processo de cura. Uma vez processada a 

reticulação inicial, esses materiais foram 

submetidos a um aquecimento até 1650
º
C.  A 

rampa apresentou taxas de aquecimento variáveis, 

de 300 a 700
º
C a taxa de aquecimento foi inferior a 

0,5
º
C/minuto e após o tratamento a 1100

º
C, alguns 

dos materiais rígidos obtidos foram tratados em 

temperaturas de até 1300
º
C e 1650

º
C com taxa de 

aquecimento de no mínimo 1
º
C/minuto. Assim, 

foram obtidos materiais de carbono polimérico 

vítreo em temperaturas diferentes: 750°C, 950°C, 

1100°C, 1300°C e 1650°C, posteriormente foram 

confeccionados eletrodos. O contato do eletrodo foi 

feito entre a peça de CPV e um fio de cobre através 

de um feltro de carbono, posteriormente isolou-se o 

mesmo com um molde de teflon. Técnicas como 

Difração de Raios X, Microscopia de Força Atômica, 

Raman e Infravermelho foram utilizadas a fim de 

caracterizar a estrutura desses eletrodos e a relação 

desta com o tratamento térmico. A técnica de DRX  

mostra que em 750ºC existe a formação de planos 

grafíticos e, junto com as demais técnicas nos 

permite observar o estabelecimento progressivo da 

estrutura de carbono vítreo com o aumento da 

temperatura, e que a taxa de aquecimento no qual 

são submetidas as amostras podem afetar a 

formação e organização dos planos grafíticos, 

assim como o fator rugosidade. Ensaios de 

voltametria cíclica foram realizados para investigar 

a resposta eletroquímica desses materiais de 

carbono usando o sistema redox Fe(CN)6
3-/4-

 e 

observou-se que o potencial do pico catódico se 

desloca negativamente com o aumento da 

velocidade, a variação do potencial é maior que 

59/n mV, e é proporcional a velocidade; e Ipc 

aumenta com v
1/2 

, mas não é proporcional a ela
2
 o 

que evidencia o comportamento quase-reversível 

dos eletrodos em estudo, com exceção do eletrodo 

de 950ºC que apresenta comportamento irreversível 

com velocidades de varredura acima de 25mVs
-1

. 

Além disso, também vem de encontro com a 

cinética de transferência eletrônica lenta dos 

materiais de carbono relatados na literatura
3
 e 

comprovado com o cálculo da constante de 

transferência eletrônica k
o
. Cálculos da constante 

de velocidade (k
o
) e condutividade equivalente (Λ) 

nos permitem afirmar que o sistema Fe(CN)6
3-/4- 

 

possui comportamento quase-reversível em sua 

maioria, 10
-1

>k
o
>10

-5 
cm.s

-1 
e 15≥Λ≥10

-2(1+α)
, e que o 

eletrodo de 950˚C possui comportamento bem 

próximo ao irreversível (k
o
≤2.10

-5
).  

Conclusões 

Concluímos que o tratamento térmico tem 

influencia no sistema visto que o comportamento 

eletroquímico passa de próximo ao irreversível para 

praticamente reversível com o aumento da 

temperatura. 
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