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INTRODUÇÃO: 

A impressão 3D tem se tornado uma 

técnica de interesse entre pesquisadores 

devido a sua capacidade de fornecer rápida 

produção e rotas econômicas para a 

produção e customização de objetos a serem 

utilizados nas mais diversas áreas de 

pesquisa. Na Química, a técnica ganha 

destaque na área de eletroquímica, 

principalmente na construção de dispositivos 

de armazenamento e conversão de energia1 

e eletrodos condutivos2,3.  

Os eletrodos são impressos pelo 

modo FDM (fused deposition modeling), que 

utiliza um filamento termoplástico para 

modelar o objeto desejado. Em geral, 

polímeros são materiais isolantes, o que 

torna necessário a utilização de algum 

material condutivo junto ao polímero para a 

produção de filamentos que sejam 

condutivos.  

Tendo em vista este cenário, o projeto 

tem como objetivo o desenvolvimento de um 

filamento próprio (PLA@CBMAX22) para a 

impressão de eletrodos. Neste estudo, o 

polímero utilizado foi o PLA (ácido polilático), 

que apresenta termoplasticidade, integridade 

estrutural e robustez4. Além de ser um 

derivado de produtos agrícolas, o que 

dispensa a utilização de derivados dos 

petróleos, o PLA é um polímero que 

apresenta biodegradabilidade5, o que diminui 

o impacto ambiental dos resíduos da 

produção dos eletrodos. O material condutivo 

utilizado é o carbono black (CB), conhecido 

também como negro de fumo. Nesta 

composição, também foi utilizado o 

polietileno glicol (PEG) como agente 

plastificante.  

Além da produção, também foi 

realizada a caracterização morfológica e 

eletroquímica dos eletrodos, visando estudar 

as suas propriedades e performance em 

sonda de [Ru(NH3)6]
3+. 

 

METODOLOGIA: 

Para a produção do filamento foram 

utilizados o PLA em pallets (3D Lab, Brasil), 
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PEG (Synth, Brasil) e o carbono black 

(CBMAX22) (CABOT, EUA).  

 Inicialmente, o PLA e o PEG foram 

solubilizados em uma mistura 3:1 (v/v) de 

acetona e clorofórmio em um sistema de 

refluxo sob agitação e aquecimento em 

banho de óleo de silicone. Em seguida, o CB 

foi adicionado ao polímero solubilizado e 

mantido sob agitação e aquecimento por 3 

horas. A mistura obtida foi recristalizada em 

etanol e o sólido resultante foi filtrado à 

vácuo. O material foi secado em estufa por 

24 horas e cortado em pedaços pequenos 

para ser extrusado, dando origem assim ao 

filamento condutivo. Os eletrodos foram 

impressos conforme mostra a Figura 1, com 

medida 2,30 x 6 x 20 mm. A impressora 3D 

utilizada foi montada pelo próprio grupo de 

pesquisa.  

 

 

A caracterização morfológica foi feita 

utilizando microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), em um microscópio 

eletrônico de varredura do Instituto de 

Química (Unicamp). 

A caracterização eletroquímica dos 

filamentos e eletrodos PLA@CBMAX22 foi 

feita em sistema de três eletrodos, na qual o 

eletrodo impresso (ou filamento) foi utilizado 

como eletrodo de trabalho. A voltametria 

cíclica (VC) foi realizada em potenciostato do 

próprio laboratório, na presença de sonda de 

[Ru(NH3)6]
3+ e KCl como eletrólito de suporte. 

As áreas eletroativas (tanto do filamento 

quanto do eletrodo) foram calculadas pela 

equação de Randles – Ševčíck7 (1), na qual Ip 

é a corrente de pico, A é área do eletrodo, C 

e D são, respectivamente é a concentração e 

constante de difusão da sonda eletroquímica 

e n o número de elétrons envolvidos no 

processo. Para fins comparativos, os estudos 

mencionados também foram realizados para 

filamentos e eletrodos impressos com 

filamento condutivo comercial (Protopasta).  

 

          
    

 
 ⁄  
 
 ⁄  
 
 ⁄                               (1) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os eletrodos e filamentos foram 

submetidos a VC em diferentes velocidades 

de varredura, conforme apresentado nas 

Figura 2 e Figura 3. É observado que os 

voltamogramas apresentam perfis de um 

sistema de boa reversibilidade, com picos 

anódicos e catódicos bem definidos, exceto 

pelos voltamogramas do filamento comercial.  

 

Figura 1. Protótipo do eletrodo impresso 3D 
desenhado na plataforma Tinkercard. 
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A reversibilidade também pode ser 

avaliada por meio da diferença entre os 

potenciais anódico e catódico (ΔEp) e pela 

razão entre as correntes de pico anódica e 

catódica (Ipa/Ipc). A Figura 4 apresenta a 

variação da razão Ipa/Ipc em função da varia 

da taxa de varredura. Podemos observar que 

o filamento produzido apresenta Ipa/Ipc 

próximo de 1. Uma razão Ipa/Ipc próxima de 1 

indica reversibilidade de um sistema 

eletroquímico. Entretanto, o eletrodo 

impresso com o filamento protopasta 

apresentou Ipa/Ipc mais próxima de 1 do que 

o eletrodo CB@MAX22. 

 

 

 

Na Figura 5 temos a variação em 

função da taxa de varredura. Tanto o 

filamento PLA@CBMAX22 quanto o seu 

respectivo eletrodo apresentaram menor 

variação de ΔEp, o que indica que o material 

preparado se comporta como um sistema 

mais reversível que o material comercial, 

uma vez que em sistemas reversíveis os 

Figura 3. Voltamogramas dos filamentos 
PLA@CB MAX22(A) e comercial (B). 

Figura 5. Voltamogramas dos eletrodos impressos 
com os filamentos PLA@CBMAX22 (A) e 
comercial(B). 

Figura 2. Variação da razão Ipc/Ipa em função da 
velocidade de varredura dos filamentos 
PLA@CBMAX22 e comercial (A); Variação da 
ΔEp em função da velocidade de varredura para 
os eletrodos PLA@CBMAX22 e comercial. 
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potenciais de pico são independentes da taxa 

de varredura8.  

 

 

 

A tabela 1 apresenta os valores de 

área eletroativa Ae para os filamentos e 

eletrodos. Tanto o filamento PLA@CBMAX22 

quanto o seu eletrodo apresentaram áreas 

eletroativa maiores que o filamento comercial 

e seu eletrodo, respectivamente.  

Filamento Ae (cm²) 

PLA@CBMAX22 0,49367 

Comercial  0,37025 

Eletrodo Ae (cm²) 

PLA@CBMAX22 0,61708 

Comercial 0,74050 

Tabela 1- valores de Ae obtidos através dos voltamogramas 

cíclicos.  

Na Figura 6 temos as imagens da 

superfície dos filamentos, obtidas por MEV. 

Podemos observar que o filamento 

PLA@CBMAX22 apresenta superfície mais 

irregular (Figura 6A) do que o filamento 

comercial protopasta (Figura 6B). Ao 

comparar os resultados morfológicos com os 

eletroquímicos é notável que o filamento 

mais irregular, PLA@CBMAX22, apresentou 

melhores resultados para ΔEp e Ipa/Ipc. Além 

disso, os voltamogramas com maior 

característica de processo eletroquímico 

reversível é o deste mesmo filamento. Desta 

forma, podemos atribuir a irregularidade da 

superfície a melhores resultados 

eletroquímicos. 

Figura 6. Microscopia eletronica de varredura do 
filemento PLA@CBMAX22(A) e filamento 
comercial(B). 

 

CONCLUSÕES: 

Através deste projeto foi produzido 

um filamento lab made para impressão de 

Figura 5. Variação da ΔEp em função da 
velocidade de varredura dos filamentos 
PLA@CBMAX22 e comercial (A); Variação da 
ΔEp em função da velocidade de varredura para 
os eletrodos PLA@CBMAX22 e comercial. 
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eletrodos 3D. O filamento PLA@CBMAX22, 

bem como os eletrodos impressos com este 

material, apresentaram excelente 

reversibilidade de processos eletroquímicos 

quando comparado ao filamento comercial. 

Desta forma, podemos concluir o filamento 

produzido apresenta um futuro promissor na 

área de eletrodos e sensores impressos em 

3D.  
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