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RESUMO 

 
 
O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo demonstrar os resultados obtidos 

com o estudo e desenvolvimento de um nanocompósito formado a partir de um azo 

polímero funcionalizado com grafeno como fotossensibilizador para célula solar. Para 

esta finalidade, estudou-se os filmes poliméricos de poli(azo-Bismarck R), poli(azo-

Bismarck Y) e os nanocompósitos poli(azo-Bismarck R)-rGO e poli(azo-Bismarck Y)-

rGO, que foram preparados por técnica de voltametria cíclica sobre eletrodo de óxido 

de estanho dopado com flúor (FTO). O estudo da resposta fotoeletroquímica dos 

filmes foi realizado pelas técnicas de voltametria cíclica, cronoamperometria e 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Como resultado obteve-se os 

parâmetros eletroquímicos otimizados para preparação dos filmes poliméricos de BBR 

e BBY e de seus nanocompósitos. Foi possível verificar um aumento da fotocorrente 

gerada pelos filmes dos nanocompósitos otimizados em relação aos filmes 

poliméricos, o que foi atribuído a interação stacking π-π existente entre as folhas de 

grafeno e as camadas do polímero. Foi observado também, um aumento de quatro 

vezes o valor da fotocorrente gerada pelo poli(azo-Bismarck Y), quando comparada à 

fotocorrente gerada pelo poli(azo-Bismarck R). Isso foi associado às mudanças nas 

propriedade ópticas do polímero, causadas pelo grupo metila, doador de densidade 

eletrônica, que está presente na estrutura do monômero do Bismarck Brown R e que 

pode ter influenciado de forma negativa na obtenção de fotocorrente para o poli(azo-

Bismarck R). Os interessantes resultados de resposta fotoeletroquímica obtidos para 

o nanocompósito poli(azo-Bismarck Y)-rGO, permitiram sua aplicação como 

fotossensibilizador em uma célula solar do tipo DSSC. O poli(azo-Bismarck Y)-rGO se 

mostrou um promissor material para essa finalidade, assim como para aplicação em 

outros dispositivos fotovoltaicos. 

 

Palavras–chave: Nanocompósito; Óxido de grafeno reduzido; Azo polímero; 

fotossensibilizador; Célula solar sensibilizada por corante. 

  



 

  

 

ABSTRACT 
 

This research work aims to demonstrate the results obtained with the study and 

development of a nanocomposite formed from an azo polymer functionalized with 

graphene as a photosensitizer for the solar cell. For this purpose, we studied the 

polymeric films of poly(azo-Bismarck R), poly(azo-Bismarck Y) and poly(azo-Bismarck 

R)-rGO and poly(azo-Bismarck Y)-rGO nanocomposites, which were prepared by 

cyclic voltammetry on a fluorine doped tin oxide (FTO) electrode. The 

photoelectrochemical response of the films was performed using cyclic voltammetry, 

chronoamperometry and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). As result, 

the optimized electrochemical parameters were obtained for the preparation of 

polymeric films of BBR and BBY and their nanocomposites. It was possible to verify 

an increase in the photocurrent generated by the nanocomposite films optimized in 

relation to the polymeric films, which was attributed to the π-π stacking interaction 

between the graphene sheets and the polymer layers. It was also observed, an 

increase of four times the value of the photocurrent generated by the poly(azo-

Bismarck Y), when compared to the photocurrent generated by the poly(azo-Bismarck 

R). This was associated with changes in the optical properties of the polymer, caused 

by the methyl group, an electronic density donor, which is present in the structure of 

the Bismarck Brown R monomer and which may have negatively influenced the 

photocurrent for the poly(azo-Bismarck R). The interesting results of 

photoelectrochemical response obtained for the poly(azo-Bismarck Y)-rGO 

nanocomposite, allowed its application as a photosensitizer in a DSSC type solar cell. 

The poly(azo-Bismarck Y)-rGO proved to be a promising material for this purpose, as 

well as for application in other photovoltaic devices. 

 

 

 

Keywords: Nanocomposite; Reduced graphene oxide; Azo polymer; Photosensitizer; 

Dye-sensitized solar cell. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O consumo de energia elétrica mundial tem aumentado progressivamente 

devido ao desenvolvimento da sociedade, indústrias e novas tecnologias 

(ELDARDIRY; HABIB, 2018). Segundo a International Energy Agency (IEA) os 

combustíveis fósseis são hoje a principal fonte de energia, sendo responsáveis por 

81% da produção. Como os combustíveis fósseis são recursos não renováveis, estes 

estão se esgotando gradualmente, portanto, há uma enorme preocupação mundial e 

um grande investimento em fontes renováveis de energia, a fim de evitar uma crise 

energética (IBN-MOHAMMED; KOH; REANEY; ACQUAYE et al., 2017). 

Outra preocupação é com a poluição causada por gases do efeito estufa, 

gerados na queima dos combustíveis fósseis, que ainda segundo a IEA, aumentaram 

em 40% desde o ano 2000, devido ao aumento da produção econômica. Assim, além 

de explorar recursos energéticos renováveis, há uma grande busca por desenvolver 

fontes limpas de energia (CALISIR; STOJANOVSKA; KILIC, 2018).  

Dentre as fontes de energia renováveis, a energia solar se destaca, uma vez 

que o sol incide sobre a terra uma potência mais que suficiente para atender a 

demanda mundial, caso existisse tecnologia eficiente o bastante para converter 

energia solar em energia elétrica (HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et al., 

2010). No Brasil, essa fonte de energia recebe ainda maior destaque, devido a posição 

geográfica favorável na qual o país se encontra, que permite alta incidência de luz 

solar.  

Dessa forma, o investimento em tecnologia fotovoltaica pode colaborar 

significativamente no cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(NDC) feitas no acordo de Paris, em que o Brasil se comprometeu a cooperar com a 

ambição da comunidade internacional de reduzir as emissões de CO2 e os efeitos 

perniciosos das mudanças climáticas. Neste acordo, o Brasil comprometeu-se a 

alcançar uma participação estimada em 45% de energias renováveis na composição 

da matriz energética até o ano de 2030, com diminuição estimada em 47% dos gases 

do efeito estufa. Assim, a tecnologia fotovoltaica se mostra como uma fonte 

proeminente de energia renovável para o futuro, de modo que possa contribuir com 

uma fração significativa no fornecimento de energia, proporcionando um subsídio 

excepcionalmente atraente para os desafios mundiais de sustentabilidade ambiental 

e de segurança energética. 
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As principais células fotovoltaicas (células solares) comercializadas 

atualmente, são as células a base de silício cristalino, que apesar de apresentar boa 

eficiência (cerca de 26,6 %), ainda possuem alto custo. Nesse contexto, as células 

solares sensibilizadas com corante (DSSC) surgem como um auspicioso dispositivo 

capaz de produzir energia elétrica de forma limpa, renovável, eficiente e de baixo custo 

(AMIRI; SALAVATI-NIASARI; MIR; BESHKAR et al., 2018; RODRIGUEZ; WANG; 

CHEN; HO et al., 2018).  

Diante das interessantes propriedades eletroquímicas dos filmes poliméricos 

dos azo corantes Bismarck Brown  Y e Bismarck Brown  R, já estudadas anteriormente 

pelo grupo (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016a; PACHECO; OLEAN-OLIVEIRA; 

DAVID-PARRA; TEIXEIRA, 2018), e dos interessantes resultados obtidos pelo nosso 

grupo de pesquisa para junção grafeno/azo polímero (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2018; PACHECO; OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2020; OLEAN-OLIVEIRA; 

OLIVEIRA BRITO; TEIXEIRA, 2020), a presente pesquisa propõe o estudo do 

nanocompósito formado a partir dos filmes poliméricos de Bismarck Brown R/ 

Bismarck Brown Y e grafeno, visando a aplicação como fotossensibilizador das DSSC.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Célula sensibilizada por corante 

 

Desde a descoberta de O'Regan e Grätzel que revolucionou a célula solar 

sensibilizada por corante (DSSC) (O'REGAN; GRÄTZEL, 1991), há um forte e 

consistente interesse dos pesquisadores em explorá-la como uma fonte de energia 

limpa e renovável (DRUMM; BILIC; TACHIBANA; MILLER et al., 2015). O interesse 

nas DSSC está relacionado ao seu baixo custo, processo de produção simplificado, 

possibilidade de desenvolvimento sobre substratos leves e flexíveis, além de 

diferentes formas de design que possibilitam opções transparentes e multicoloridas. 

(RAJBONGSHI; VERMA, 2018; XIANG; YU; ZHUANG; MA et al., 2017).  

 As propriedades das DSSC citadas permitiram sua fabricação e aplicação pela 

empresa Solaronix nas faixadas de vidro do Centro de Convenções Swiss Tech, em 

Lausana na Suiça (Figura 1), onde além das DSSCs evitarem passivamente a entrada 

da luz do sol e aquecimento do edifício, produzem cerca de 2.000 kWh de energia ao 

ano para consumo do local (Solaronix, 2018). Contudo, diante das vantagens de sua 

aplicação, pesquisas buscam desenvolver materiais que permitam ainda maiores 

valores de eficiência para tais células, uma vez que a maior eficiência alcançada para 

esse modelo de célula em laboratório foi de 13,6%, ainda inferior aos das células 

fotovoltaicas de silício (ZHANG; YANG; WANG; GURZADYAN et al., 2019). 

 

 
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/627530/centro-de-convencoes-da-swisstech. 
 

Figura 1 - Centro de Convenções Swiss Tech, em Lausana na Suiça com vitrais contruídos 
com DSSC. 
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Em uma DSSC clássica, a absorção da luz solar é realizada por um corante ou 

um material fotossensível, que é depositado sobre a superfície de um óxido 

semicondutor, sendo o mais comum o óxido de titânio (TiO2). Este óxido reveste a 

superfície de um substrato de vidro condutor transparente, como o óxido de estanho 

dopado com flúor (FTO) formando o fotoeletrodo do dispositivo. Uma fina camada de 

platina, ou de outro material com propriedades semelhantes, é depositado sobre outro 

substrato de vidro condutor para formar o contra eletrodo. Por fim, um eletrólito líquido 

ou em gel, contendo um mediador redox (tais como íons iodetos e triiodetos) é 

colocado entre os dois eletrodos, formando a estrutura básica da célula (Figura 2) que 

é selada com uma resina ou polímero termoplástico  (SONAI; JR.; NUNES; JR. et al., 

2015). 

 Nas células solares convencionais de silício, o semicondutor, no caso o silício, 

é responsável por todos os processos que ocorrem na célula (absorção de luz, 

geração de carga e transporte). O processo de separação de cargas nesse tipo de 

célula ocorre pela formação de um campo elétrico na interface entre dois 

semicondutores dopados positivamente e negativamente respectivamente (interface 

p-n). Já nas DSSC a absorção de luz e a geração de fotoelétrons são realizadas pelo 

sensibilizador (corantes fotossensíveis) e o semicondutor atua apenas como 

transportador de carga (AGRAWAL; ENGLISH; THAMPI; MACELROY, 2012).  

Assim, nas DSSC o semicondutor atua apenas efetuando o transporte de 

elétrons (WEI, 2010). Como os poros do óxido semicondutor são preenchidos com 

eletrólito, não há formação de campo elétrico convencional e a maior contribuição para 

separação de carga na interface óxido/corante é referente a posição entre os níveis 

de energia do corante, do óxido e do par redox. Logo, como mostrado no esquema da 

Figura 2, para que este mecanismo ocorra de maneira eficiente, o orbital LUMO do 

fotossensibilizador deve apresentar energia superior a banda de condução do óxido 

semicondutor. Além disso, a energia do orbital HOMO do eletrólito deve ser superior 

à do orbital HOMO do corante, de modo que processos de recombinação, que 

comprometam a eficiência da célula, sejam evitados (HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; 

KLOO et al., 2010).   

  Desse modo, as diferentes funções do sensibilizador e do semicondutor fazem 

com que seja possível trabalhar nesses componentes de forma individual, com um 

grande número de opções para otimizar o desempenho de todo o dispositivo, 

permitindo uma diminuição na recombinação de carga e uma coleta de carga mais 
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eficiente (AGRAWAL; ENGLISH; THAMPI; MACELROY, 2012; PARISI; MARANGHI; 

BASOSI, 2014). 

 

Figura 2 - Representação esquemática de uma célula DSSC clássica e seu mecanismo de 
funcionamento, onde a letra S representa o corante e CB a banda de condução do óxido 
semicondutor. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Mais detalhadamente, o funcionamento deste modelo de célula ocorre 

inicialmente pela absorção da luz solar pelo fotossensibilizador (S), que tem seus 

elétrons excitados pela luz até o orbital LUMO. Este processo está representado pela 

equação a seguir, onde S* representa o estado excitado do fotossensibilizador: 

 

𝑇𝑖𝑂2 𝑆⁄ + ℎ𝑣 →  𝑇𝑖𝑂2 𝑆∗⁄                                         (1) 

 

A partir do orbital LUMO do fotossensibilizador, os elétrons são transferidos 

para a banda de condução (BC) do óxido semicondutor, ocorrendo a oxidação do 

fotossensibilizador (Equação 2). Posteriormente os elétrons da banda de condução 

do semicondutor são difundidos para o substrato de vidro condutor (FTO), que permite 

que os elétrons fluam por um circuito externo e realizem trabalho (representado pelo 

acendimento da lâmpada): 
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𝑇𝑖𝑂2 𝑆∗⁄ →  𝑇𝑖𝑂2 𝑆+ + 𝑒𝐵𝐶 
−                                      (2)⁄  

 

 Imediatamente após a fotoexcitação dos elétrons do fotossensibilizador, este 

é regenerado pelo eletrólito (Equação 3), que por sua vez é reduzido novamente a 

íons iodetos na interface com o contra eletrodo (Equação 4), completando o ciclo 

regenerativo (WEI, 2010): 

 

𝑇𝑖𝑂2 𝑆+ +  3𝐼−  →  𝑇𝑖𝑂2 𝑆⁄ + 𝐼3
−                               (3)⁄  

 

𝐼3
− + 2 𝑒−  → 3𝐼−                                               (4) 

 

O funcionamento da célula solar sensibilizada por corante mencionada 

anteriormente se refere a DSSC–tipo n, na qual o semicondutor usado no fotoeletrodo 

é do tipo n. Já uma DSSC-tipo p é construída a partir de um semicondutor do tipo p 

(exemplo: óxido de níquel) e tem o seu funcionamento diferente do descrito 

anteriormente, como pode ser visto no esquema da Figura 3.A. Para as DSSC's tipo-

p, o nível HOMO do fotossensibilizador deve ter um potencial mais positivo do que o 

nível da banda de valência (BV) do semicondutor tipo-p (DINI; HALPIN; VOS; 

GIBSON, 2015). Alguns trabalhos sugerem a junção de DSSCs tipo n e p (Figura 3B) 

para que se obtenha maiores valores de eficiência, no entanto, ainda não foram 

verificados materiais que apresentem valores significativos de eficiência de conversão 

para esse modelo de junção, quando comparado aos valores de eficiência das DSSC 

clássicas do tipo n. 

Como o foco do presente trabalho de pesquisa são as DSSCs–tipo n, todas as 

vezes que as DSSCs são mencionadas, refere-se às DSSCs–tipo n. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

2.1.1 Fotoeletrodo da DSSC 

 

 O fotoeletrodo ou fotoânodo da DSSC tem a função de absorver os fótons 

emitidos pela luz solar e gerar a difusão de elétrons no dispositivo a partir da excitação 

dos elétrons do sensibilizador (SAMPAIO; THIRUMAL; DE BARROS, 2016). A 

absorção da luz deve ocorrer por um material capaz de absorver luz em comprimentos 

de onda na região visível e próximo ao infravermelho (400 – 780 nm) do espectro, 

uma vez que 45% da luz emitida pelo sol está na região do visível e 50% na região do 

infra vermelho, como pode observado na Figura 4. Assim, ao usar materiais 

sensibilizadores com essa capacidade de absorção de luz, maiores valores de 

eficiência são obtidos para o dispositivo (GUARATINI; CALLEJON; PIRES; LOPES et 

al., 2009; HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et al., 2010).  

Dois grupos amplos de corantes usados como sensibilizadores em DSSC são 

os de complexos metálicos e os corantes livres de metais (corantes orgânicos). Os 

corantes complexos metálicos mais utilizados são baseados em rutênio, contendo 

grupos coordenantes capazes de adsorverem na superfície do semicondutor 

(TRACTZ; MAIA; DIAS; IGNACHEWSKI et al., 2018). Dois exemplos desses 

complexos são: N3 (cis-bis(isotiocianato)-bis-(2,2'-bipiridil-4,4'-

dicarboxilato) rutênio (DERKOWSKA-ZIELINSKA; SKOWRONSKI; BIITSEVA; 

GRABOWSKI et al.)) e N719 (Di- tetrabutilamônio cis-bis (isotiocianato) bis (2,2'-

bipiridil-4,4' dicarboxilato) rutênio (DERKOWSKA-ZIELINSKA; SKOWRONSKI; 

Figura 3 - A) Esquema de funcionamento de uma DSSC-tipo p. B) Esquema de 
funcionamento da junção de uma DSSC-tipo p e uma DSSC-tipo n. 
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BIITSEVA; GRABOWSKI et al.), os quais exibem grande faixa de absorção no 

espectro solar, chegando a absorver na região do infravermelho e alcançando 

eficiências de conversão de energia solar de até 11,9% sob irradiação de AM1,5G 

(100 mW cm-2) (MATHEW; YELLA; GAO; HUMPHRY-BAKER et al., 2014). 

 

Figura 4 - Espectro solar 

 

Fonte: adaptado de (FRAGA, 2012) 

 

Apesar da boa eficiência alcançada para células sensibilizadas com complexos 

de rutênio, esses corantes apresentam rotas sintéticas complexas, o que encarece o 

custo do mesmo, chegando a valores próximos a U$ 3,000.00 por grama do corante, 

assim o custo inviabiliza o uso dos dispositivos em larga escala (TRACTZ; MAIA; 

DIAS; IGNACHEWSKI et al., 2018).  

Devido a disponibilidade limitada e as questões ambientais relacionadas aos 

corantes de rutênio, fotossensibilizadores livres de metais são considerados uma 

alternativa para uso em DSSCs, uma vez que possuem altos coeficientes de absorção 

molar (>2.50 x 104 M-1 cm-1 na região do visível), estrutura molecular amplamente 

modificável, podem ser sintetizados de forma menos complexa e são 

economicamente mais acessíveis 
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 (LEE; LI; HO, 2017; TIAN; HUANG; ZHAO; HUANG et al., 2010). Essas 

características permitiram as DSSC sensibilizadas por corantes livres de metais 

alcançarem uma eficiência de até 13,6% (ZHANG; YANG; WANG; GURZADYAN et 

al., 2019). 

Além do fotossensibilizador o fotoânodo da DSSC é composto por um óxido 

semicondutor depositado sobre um substrato de vidro condutor, como o óxido de 

estanho dopado com flúor (FTO) ou oxido de estanho dopado com índio (ZHANG; 

XIAO; ZHU; ZHAO et al.). Entre os óxidos semicondutores mais utilizados está TiO2. 

O TiO2 é um óxido não tóxico e estável, é encontrado naturalmente nas formas 

cristalinas, anatase, rutilo e brookita (HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et al., 

2010). Apesar da forma rutilo ser a mais estável termodinamicamente, ter melhor 

espalhamento de luz e ser mais barata, a forma cristalina mais usada nas DSSC é a 

anatase, por apresentar os melhores resultados de eficiência. As nanopartículas na 

forma rutilo apresentam uma área de superfície menor por unidade de volume, o que 

leva a adsorção de uma menor quantidade de corante, diminuindo a eficiência da 

célula. Contudo, uma pasta de óxido de titânio contento uma mistura das duas fases 

na proporção 75% anatase e 25% rutilo, chamada P25, tem sido amplamente 

comercializa, sendo a composição mais utilizada nos trabalhos que envolvem 

aplicação fotovoltaica (HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et al., 2010; SHARMA; 

SHARMA; SHARMA, 2018; WEI, 2010). 

Apesar do TiO2 apresentar interessantes propriedades e ser amplamente usado 

em fotoeletrodos nas DSSC, existem algumas desvantagens relacionadas ao uso 

desse semicondutor. A estrutura nanoporosa do óxido de titânio leva a regiões do FTO 

que não são totalmente recobertas e que podem entrar em contato com a solução 

eletrolítica redox. Isso leva a redução de espécies como o I3
-, levando a perda de 

elétrons antes que cheguem ao circuito elétrico externo, o que diminui 

consequentemente a eficiência da célula solar (YU; ZHANG; ZHAO; XUE et al., 2009).  

A interação insuficiente entre as partículas devido a porosidade do TiO2, que deixa 

algumas partículas afastadas, também leva a um aumento na resistência da 

transferência de elétrons, intensificando processos de recombinação de elétrons 

fotogerados e diminuindo a eficiência do dispositivo (XIANG; YU; ZHUANG; MA et al., 

2017).  

Por esse motivo, trabalhos recentes têm relatado o tratamento do TiO2 com 

TiCl4 (COJOCARU; UCHIDA; SANEHIRA; NAKAZAKI et al., 2015; WANG; LIN, 2010; 
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ZHANG; XIAO; ZHU; ZHAO et al., 2018). Esse tratamento,  além de permitir o aumento 

da superfície de contato que leva a uma maior sensibilização com o corante, remove 

parcialmente os estados de armadilha de elétrons na superfície do semicondutor, 

aumentando consequentemente a eficiência de conversão de energia do fotoeletrodo 

(LEE; AHN; ZHU; NEALE et al., 2012; O'REGAN; DURRANT; SOMMELING; 

BAKKER, 2007) 

O ZnO é o segundo óxido semicondutor mais utilizado nas DSSC, ele possui 

bandgap e banda de condução semelhante a fase anatase do TiO2. Possui ainda 

mobilidade eletrônica maior que o TiO2 favorecendo o transporte eletrônico. No 

entanto, o ZnO apresenta uma baixa estabilidade e se dissolve tanto em condições 

básicas como ácidas, limitando assim seu uso. O que leva o ZnO ser um dos óxidos 

mais utilizados é a sua síntese relativamente fácil com estrutura altamente cristalina 

na sua fase wurtzita, além da sua fácil obtenção com diferentes morfologias, como 

nanopartículas, nanotubos, nanofios etc. (HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et 

al., 2010). 

 

2.2 Azo polímeros como fotossensibilizador de célula solar 

 

Pesquisas que visam aumentar a eficiência das DSSC, além de diminuir seu 

custo, viabilizando sua produção em escala industrial, empregam grandes esforços 

na melhoria de algumas propriedades da célula. O aumento da captação de luz do 

espectro solar e o desenvolvimento de um sensibilizador com eficiência de 

regeneração é o foco da maioria das pesquisas envolvendo DSSC. Dessa forma, 

busca-se um rápido transporte de carga, além de aumentar a eficiência de separação 

das mesmas na interface semicondutor/corante, minimizando assim a perda de carga 

pelos mecanismos de recombinação (DRUMM; BILIC; TACHIBANA; MILLER et al., 

2015; HAGFELDT; BOSCHLOO; SUN; KLOO et al., 2010). 

A sensibilização das células solares por polímero conjugado é uma das mais 

atrativas estratégias para alcançar melhor desempenho em relação a coleta de luz e 

separação de carga. O uso de polímeros conjugados formados a partir de corantes 

orgânicos como fotossensibilizadores apresentam inúmeras vantagens em relação a 

sensibilizadores a base de metais (SIDDIQUI; MANSHA; MEHMOOD; ULLAH et al., 

2017; YOON; KIM; YOON; WON et al., 2011). As principais vantagens são: baixo 

custo-benefício; coeficientes de extinção (absortividade) relativamente altos em uma 
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ampla faixa de comprimentos de onda; e bandgap ajustáveis, permitindo o controle da 

força motriz das reações de transferência de carga (DRUMM; BILIC; TACHIBANA; 

MILLER et al., 2015; MANSHA; MEHMOOD; ULLAH, 2018). 

Liu e colaboradores (2019) utilizaram o poliPAC-03 com EDOT-tiofeno (um 

polímero a base de trifenilamina-carbazolil), obtido por eletropolimerização, para a 

fotossensibilização de uma DSSC. Eles obtiveram um potencial de circuito aberto (Voc) 

de 0,75 V, uma densidade de corrente de curto-circuito (Jsc) de 12,73 mA cm−2 e um 

FF de 0,69, com uma eficiência de 6,60% (WANG; LIU; WANG; LIU et al., 2019). 

Trabalhos ainda mais recentes, como o de Patra e colaboradores (2020), também 

buscaram desenvolver um polímero para sensibilização de DSSC a partir de 

dicetopirrolopirrol/perileno-diimida e tiofeno, porém uma eficiência de apenas 2,96%, 

com Jsc de 7,85 mA cm−2 foi alcançada (GIRI; RAUT; PATRA, 2020). Assim, não foram 

encontradas na literatura eficiências maiores do que a obtida por Liu et al.  (2019), 

para esse tipo de célula. 

As DSSCs sensibilizadas por polímero apresentam um valor ainda baixo de 

eficiência, quando esses valores são comparados aos valores de eficiência obtidos 

para as células sensibilizadas por corantes contendo complexos de rutênio, que 

atingem até 14,3% de eficiência em laboratório (TOMAR; AGRAWAL; DHAKA; 

SUROLIA, 2020). Ou ainda, quando comparado aos valores obtidos para as células 

sensibilizadas por outros corantes, como os livres de metais, que teve 13,6% como a 

maior eficiência relatada (ZHANG; YANG; WANG; GURZADYAN et al., 2019). Apesar 

disso, o uso de polímeros como sensibilizadores trazem para célula maior estabilidade 

e tempo de vida útil. Assim, esforços intensivos têm sido realizados na modificação 

da estrutura do polímero para otimizar a eficiência da célula (SIDDIQUI; MANSHA; 

MEHMOOD; ULLAH et al., 2017; YOON; KIM; YOON; WON et al., 2011).  

 

2.2.1 Azo polímeros 

 

Uma classe de polímero conjugado, que chama atenção devido as suas 

propriedades físico-químicas, são os polímeros do tipo azo aromáticos. Os compostos 

do tipo azo aromáticos foram sintetizados pela primeira vez em 1987 e são compostos 

π-conjugados, em que dois ou mais anéis fenílicos são unidos pela ligação azo                

(-N=N-) (KUO; HALL, 1987). Devido a π-conjugação esses compostos são capazes 

de absorver fortemente em comprimentos de onda no ultravioleta e visível (UV-Vis) 
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(DERKOWSKA-ZIELINSKA; SKOWRONSKI; BIITSEVA; GRABOWSKI et al., 2016). 

Além disso, esses compostos são conhecidos como materiais fotossensíveis devido 

a sua capacidade de realizar movimentos moleculares quando são excitados com luz. 

Esses movimentos levam às mudanças em suas propriedades físicas, incluindo suas 

propriedades fotoeletroquímicas (LI; FENG; LONG; QIN et al., 2017; MERINO; 

RIBAGORDA, 2012). 

 A anisotropia óptica e elétrica dos compostos azos, baseada na sua orientação 

molecular, dá origem às interessantes propriedades fotocondutoras e fotossensíveis 

dessas moléculas, que têm sido exploradas para aplicação em diferentes dispositivos 

fotoeletrônicos (DERKOWSKA-ZIELINSKA; SKOWRONSKI; SYPNIEWSKA; 

CHOMICKI et al., 2018; ZHOU; YANG; SUN; ZHANG et al., 2007). O mecanismo 

fotocondutor dos azobenzenos e seus derivados é atribuído a sua eficiente e 

reversível isomerização trans-cis, um tipo especial de reação fotoquímica, que passa 

por uma mudança na configuração através dos estados excitados (LI; FENG; LONG; 

QIN et al., 2017).  

Para o processo de fotoisomerização dos grupos azos, apenas os estados 

eletrônicos fundamentais de baixa energia e poucos estados excitados singletos e 

tripletos de baixa energia são considerados. As principais transições eletrônicas que 

ocorrem nos polímeros azos após a absorção de luz, são as transições dos elétrons 

do orbital n não ligante do nitrogênio para o orbital antiligante π* e a transição de 

elétrons do orbital π ligante para o orbital π* antiligante. Essas transições são 

representadas por n→π* e π→π* (MERINO; RIBAGORDA, 2012). Apesar de existirem 

muitas outras transições eletrônicas devido à grande quantidade de elétrons 

existentes no sistema conjugado dos compostos azo aromáticos, na maioria dos 

casos, as bandas correspondentes a essas transições não podem ser vistas no 

espectro de absorção. Assim, apenas as bandas correspondentes aos dois estados 

excitados de menor energia são observadas e essas são representadas por S1(n→π*)  

e S2(π→π*)  (MERINO; RIBAGORDA, 2012). 

 Após a excitação dos elétrons para o estado excitado, os mesmos devem 

voltar ao seu estado fundamental com emissão de um fóton. No entanto, como a 

dissipação de energia das espécies excitadas podem sofrer transições sem radiação, 

a emissão geralmente não é observada para os compostos azos e a via principal para 

dispersão desse excesso de energia é a fotoisomerização (WANG, 2017). 
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A extensão da conjugação da molécula azo aromática e a planaridade do 

sistema afeta de forma significativa a posição e a intensidade dos espectros de 

absorção da molécula que contém o grupo azo. A planaridade do sistema varia para 

cada isômero, de forma que isômero trans é planar tanto em solução quanto no estado 

sólido, porém o isômero cis não é planar em nenhuma das duas formas, como pode 

ser visto na Figura 5. Essa diferença na geometria dos isômeros causa alteração no 

espectro de absorção da molécula. Por exemplo, a intensidade da banda de transição 

n→π* do isômero cis é elevada se comparada com a mesma banda de transição no 

isômero trans. Isso sugere que o aumento da intensidade da banda de transição n→π* 

em cis é uma consequência da sobreposição das bandas de absorção referente a 

transição n→π* e a transição π→π* neste mesmo estado. O que só é possível devido 

à mistura que ocorre entre os orbitais moleculares n e π quando o sistema é não 

planar (MELLO, 2013). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os azos compostos podem ser classificados de acordo com as suas 

características espectroscópicas, uma vez que sua aplicação está ligada a sua 

capacidade de absorção de luz nas regiões do ultravioleta e visível do espectro. De 

acordo com essa classificação, existem três principais classes desses compostos, a 

classe dos compostos do tipo azobenzeno, do tipo aminoazobenzeno e do tipo 

pseudo-estilbeno (WANG, 2017). 

Figura 5 - Processo de fotoisomerização do grupo azo. 
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Os compostos do tipo azo são classificados como do tipo azobenzeno se os 

espectros de absorção mostrarem uma banda de transição (n→π*) de baixa 

intensidade na região visível e uma banda de alta intensidade (π→π*) na região UV. 

Para os compostos azo do tipo azobenzeno as bandas de absorção são atribuídas a 

excitação eletrônica dos anéis benzeno ao longo do sistema π conjugado (π→π*) e a 

ligação azo (n→π*) (WANG, 2017; MERINO; RIBAGORDA, 2012). 

Outro grupo pertencente aos compostos azo são os aminoazobenzenos que 

apresentam bandas, referentes as transições n→π* e π→π*, sobrepostas. A banda de 

baixa intensidade n→π* é sobreposta pela de alta intensidade π→π*. Isso porque o 

grupo amino ligado ao anel é doador de densidade eletrônica e desloca a banda 

referente a transição π→π* para comprimento de onda maiores, mas não tem efeito 

tão significativo na transição n→π*. Somente um grupo doador de densidade 

eletrônica forte, como o grupo amino, na posição orto e para do anel aromático, deve 

causar esse efeito de deslocamento na banda de absorção (WANG, 2017; MERINO; 

RIBAGORDA, 2012). 

O último grupo pertencente aos compostos do tipo azo são chamados de 

pseudo-estilbeno e contém além de grupos doadores de densidade eletrônica, grupos 

retiradores de densidade eletrônica, esse tipo de substituinte é chamado de push-pull 

Os espectros desses compostos apresentam uma banda larga na região do visível, 

referente a transição π→π*. Os pseudo-estilbeno podem apresentar sequência 

reversa dos estados (n,π*) e (π,π*) devido ao efeito dos substituintes e espectros 

complexos em que geralmente as bandas não podem ser determinadas (Wang, 2017; 

MERINO; RIBAGORDA, 2012). 

O processo de fotoisomerização pode ocorrer através de dois mecanismos 

principais. O primeiro mecanismo chamado de rotação ocorre quando a transição 

π→π* (S0→S1) acontece, desfazendo temporariamente a ligação π da dupla do grupo 

azo. Isso fornece liberdade para a molécula rotacionar em torno do eixo da ligação σ 

entre os nitrogênios, sendo semelhante a isomerização que ocorre na molécula de 

estilbeno onde rotação acontece em torno do eixo da ligação -C=C-. O segundo 

mecanismo chamado de inversão ocorre quando há uma transição do tipo n→π* 

(S0→S2). Nesse caso, a transição de um elétron n para o orbital antiligante π* gera 

uma re-hibridização do orbital sp, promovendo a isomerização. Os dois mecanismos 

estão representados na Figura 6 (MELLO, 2013). 
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Figura 6 - Mecanismo de isomerização dos azobenzenos. 

Fonte: Adaptado de (MERINO; RIBAGORDA, 2012). 

 

 No presente trabalho de pesquisa se trabalhará com dois corantes do tipo azo 

que apresentam dois grupos -N=N- em sua estrutura molecular (diazo), o Bismarck 

Brown R e o Bismarck Brown Y, ambas moléculas estão representadas na Figura 7. 

Trabalhos recentes tem demonstrado interessantes propriedades eletroquímicas dos 

polímeros formados a partir do Bismarck Brown Y (poli(azo-Bismarck Y)) para 

plataformas sensoriais (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016). Estudos da 

fotorresposta do Bismarck Brown R (poli(azo-Bismarck R), também vêm sendo 

realizados, de forma que o mesmo apresentou como resultado rápida resposta a luz 

visível com geração de fotocorrente estável por vários ciclos (PACHECO; OLEAN-

OLIVEIRA; DAVID-PARRA; TEIXEIRA, 2018).  
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Figura 7 - Estrutura molecular dos corantes a) Bismarck Brown Y e b) Bismarck Brown R. 

 

 

2.3 Nanocompósito grafeno/azo polímero 

 

O grafeno é uma monocamada de átomos de carbono dispostas em forma 

hexagonal que tem atraído grande interesse dos pesquisadores. O motivo do grafeno 

ser um dos materiais mais estudado é sua estrutura perfeita de carbono híbrido sp2, 

um grande sistema de ligação conjugada e uma estrutura periódica com repetição 

infinita no plano bidimensional (PHIRI; GANE; MALONEY, 2017). Essas 

características permitem que o grafeno tenha propriedades elétricas e ópticas 

distintas, tais como bandgap ajustável, excelente transporte eletrônico, área de 

superfície amplamente adaptável, excelente condutividade térmica, alta resistência 

mecânica e alta transmitância (97,7%), o que possibilita a passagem da luz solar e 

consequentemente sua aplicação em dispositivos fotovoltaicos. (REN; RONG; YU, 

2018; ZHU; MURALI; CAI; LI et al., 2010). 

Baseando-se nas propriedades do grafeno apresentadas, tem-se estudado a 

funcionalização de matrizes poliméricas com grafeno para diversas aplicações (GAO; 

YANG; WANG; YAN et al., 2013; LIANG; QIN; LI; DOU et al., 2015; SAYAH; 

HABELHAMES; BAHLOUL; NESSARK et al., 2018). O grafeno pode atuar como um 

eficiente nanofiller (ou nanocargas) em compósitos poliméricos, além de melhorar os 
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mecanismo de condução por tunelamento e elétron hopping, facilitando assim, o 

processo de transferência eletrônica (CHEN; FENG; LI, 2012; ZHANG; FENG; 

HUANG; LI et al., 2010). Os compósitos de grafeno/polímero também tem chamado 

atenção dos pesquisadores, uma vez que  uma pequena quantidade de grafeno pode 

melhorar significativamente as propriedades mecânicas, eletrônicas, ópticas, térmicas 

e magnéticas do polímero (LAYEK; NANDI, 2013). 

Alguns estudos têm apontado que a incorporação de óxido de grafeno no 

polímero tem influência na geração de fotocorrente. De acordo com Chatterjjee e 

colaboradores (CHATTERJEE; PATRA; BHAUMIK; NANDI, 2013) a incorporação de 

óxido de grafeno reduzido ao poli[3-(2-hidroxietil)-2,5-tienileno] (PHET) leva a uma 

fotocorrente mais estável, além de aumentar em até quatro ordens de grandezas a 

magnitude da fotocorrente. Isso ocorre devido ao aumento da mobilidade de 

portadores de carga no PHET-rGO obtido pelo grafeno, que possui alta mobilidade 

eletrônica.  

Em outro estudo proposto por Yu e colaboradores (YU; YANG; DURSTOCK; 

BAEK et al., 2010), tem-se como resultado que a incorporação de óxido de grafeno 

ao poli(3-hexiltiofeno) (G-P3HT) também aprimora a deslocalização de elétrons 

através da transferência de carga entre as camadas de polímero e folhas de grafeno, 

reduzindo a energia de bandgap do material, o que pode ser vantajoso para aplicação 

em dispositivo fotovoltaico. Além disso, a incorporação de grafeno levou ao aumento 

do Voc e da Jsc, o que permitiu um aumento de até 200% na eficiência de conversão 

de energia (PCE) obtida para os dispositivos contendo G-P3HT, em relação ao 

equivalente P3HT sob iluminação AM 1.5.  

O mesmo nanocompósito porém com incorporação do óxido de grafeno 

reduzido, foi estudado por Gonçalves e colaboradores (GONÇALVES; MORAES; 

PEREIRA, 2016). Neste estudo, por técnica de espectroscopia de impedância, obteve-

se que a resistência do polímero diminuiu de 180 KΩ para 5,42 KΩ após a 

incorporação de grafeno, quando os materiais foram expostos à luz. Com o auxílio de 

cálculos computacionais realizados pelo método HF/DFT, pode-se concluir que a 

melhoria do desempenho eletroquímico do material compósito se deve à interação 

entre cadeias P3HT e folhas de grafeno. Essas interações ocorrem entre as cadeias 

aromáticas pela interação stacking π-π, levando ao aprimoramento do sistema 

aromático com transferência rápida de carga. Além disso, com os orbitais π alinhados, 

existe um caminho direto com resistência mínima à transferência de carga e a 
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condução de elétrons através da cadeia polimérica é facilitada. A incorporação de 

óxido de grafeno reduzido também melhora a eficiência da separação de cargas, 

porque os excitons criados em um componente podem ser separados na interface 

como pares de elétrons-buraco, que têm uma meia-vida grande porque a vacância 

permanece no polímero e o elétron é coletado pelo grafeno, levando à diminuição dos 

processos de recombinação. 

Recentemente a junção de óxido de grafeno reduzido e nanoclusters de 

azobenzeno também apresentou interessantes resultados. Foi obtido um aumento na 

condutância dos nanoclusters de azobenzeno, devido à alta área superficial e à 

mobilidade de elétrons do grafeno funcionalizado. O aumento da mobilidade 

eletrônica, segundo os autores, ocorre devido a interações stacking π-π, existentes 

entre o rGO e os nanoclusters de azobenzeno que facilitam o movimento dos elétrons 

(DEKA; SAHOO; CHOWDHURY, 2019). 

Nosso grupo de pesquisa também tem estudado a heterojunção grafeno/azo 

polímero, baseada na propriedade redox do azo polímero combinada com a 

condutividade eletrônica e estabilidade do grafeno, na aplicação como quimiorresistor 

para detecção de oxigênio dissolvido. Foi obtido por análises de espectroscopia de 

impedância eletroquímica, que o eletrodo de poli(azo-BBY)-rGO apresenta valores de 

resistência dependentes da concentração de O2, uma vez que o oxigênio pode oxidar 

as espécies azos, e as espécies azos oxidadas (-N=N-) apresentam menor 

resistência, sendo, portanto, mais condutoras  (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018). 

Posteriormente, o sensor quimiorresistor formado pelo poli(azo-BBY)-rGO foi também 

aplicado na determinação de oxigênio mitocondrial em tecidos esqueléticos de ratos 

fumantes e exercitados (OLEAN-OLIVEIRA; OLEAN-OLIVEIRA; MORENO; 

SERAPHIM et al., 2019). 

O desempenho do filme de poli(azo-BBY)-rGO como um quimiorresistor para a 

detecção de ânions superóxido, também foi estudado e avaliado por medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica em potencial de +0,30 V em solução de 

tampão fosfato. A resistência à transferência de carga do polímero aumentou na 

presença do ânion superóxido em solução, sendo este efeito atribuído às mudanças 

no estado de oxidação do polímero. Os valores de impedância real, medidos por 

cronoimpedância com o sensor de poli(azo-BBY)-rGO, nas diferentes concentrações 

de superóxido, apresentaram comportamento linear em relação à concentração do 
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ânion superóxido (0,12-2,6 mmol L-1) com um limite de detecção de 81,0 μmol L−1 

(OLEAN-OLIVEIRA; PACHECO; SERAPHIM; TEIXEIRA, 2019) 

Também foram estudadas as propriedades fotoeletroquímicas do poli(azo‐ 

Bismarck Brown R) e do nanocompósito poli(azo‐Bismarck Brown R)/óxido de grafeno 

reduzido. Para isso utilizou-se métodos cronoamperométricos com luz pulsada 

aplicada na superfície dos materiais, além da técnica de espectroscopia de 

impedância eletroquímica. O estudo foi realizado aplicando-se dois diferentes 

potenciais, um na região anódica e outro na região catódica, regiões essas que o 

polímero se encontra na sua forma oxidada e reduzida, respectivamente. Por 

cronoamperometria foi observado que o polímero na forma reduzida apresenta maior 

magnitude de fotocorrente (115 nA cm-2) em comparação a forma oxidada do polímero 

(35 nA cm-2). Esse comportamento foi associado a perda de energia que ocorre pelo 

processo de fotoisomerização quando o polímero está na forma oxidada. Também 

obteve-se maior fotocorrente para o dispositivo contendo óxido de grafeno, associada 

a uma menor resistividade do nanocompósito observada pela técnica de impedância.  

A quantidade de carregadores de carga, foi calculada pela análise de Mott–

Schottky para ambos os materiais e observou-se que para o nanocompósito há 

maiores valores de carregadores de carga (2,65 x 1019 cm-3), quando comparado aos 

valores obtidos para o polímero puro (1,94 1019 cm-3), em ambos o polímero está na 

forma oxidada. Isso indica, que o grafeno melhora a transferência de carga superficial, 

corroborando com o resultado obtido por cronoamperometria. Observou-se também 

que a quantidade de carregadores pode variar com o potencial aplicado. Por gráfico 

de Mott-Schottky, foram observadas três regiões distintas de resposta 

correspondendo justamente aos estados de oxidação do azo-polimero (reduzido, 

semi-reduzido e oxidado). O estado oxidado do azo-polímero apresenta quantidade 

de carregadores de carga ligeiramente maior que os demais estados, o que é atribuído 

ao sistema totalmente π-conjugado neste estado e que leva a um máximo de 

transporte de elétrons na cadeia polimérica principal. As propriedades do 

nanocompósito estudadas mostrou que o mesmo pode ser um promissor material para 

aplicações em interruptores fotoeletroquímicos e dispositivos de comutação molecular 

(PACHECO; OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2020). 
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3 OBJETIVO 
 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo principal desenvolver e 

estudar o comportamento fotoeletroquímico de um nanocompósito a base de azo 

polímero funcionalizado com grafeno para aplicação como fotossensibilizador em 

célula solar 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
4.1 Reagentes  

 

Os reagentes utilizados durante o desenvolvimento do presente trabalho de 

pesquisa são reagentes comerciais de alta pureza, descriminados através da         

Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Especificações dos reagentes utilizados no desenvolvimento do projeto. 

Reagente Formula/Sigla Marca Pureza 

4,4'-[1,3-Fenilenobis(azo)]-bis[1,3-
fenildiamina] (Bismarck Brown Y) 

BBY 
Sigma-
Aldrich 

99% 

1,3-Benzenodiamina, 4,4'-[(4-metil-
1,3-fenileno) bis(azo)] bis[6-metil] 

(Bismarck Brown R) 

BBR 
Sigma-
Aldrich 

99% 

Óxido de Grafeno GO 
Sigma-
Aldrich 

99% 

Ácido Clorídrico HCl 
Sigma-
Aldrich 

ACS 

Cloreto de Potássio KCl Synth 99% 

Gás Nitrogênio N2 
White 

Martins 
99,8% 

Hidróxido de amônio NH4OH 
Sigma-
Aldrich 

28% NH3 
em H2O 

Peróxido de hidrogênio H2O2 
Sigma-
Aldrich 

30% NH3 
em H2O 

Polietileno glicol p- 

(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil éter 
Triton x-100 Neon 99% 

Polietilenoglicol 300 PEG 300 Synth 99% 

Óxido de titânio TiO2 
Sigma-
Aldrich 

99% 

Iodo I2 
Sigma-
Aldrich 

99% 

Iodeto de Potássio KI Synth 99% 

Acetonitrila C₂H₃N 
Sigma-
Aldrich 

99% 

Tetracloroplatinato de potássio (II) K2PtCl4 
Sigma-
Aldrich 

99% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.2 Soluções 

 

4.2.1 Solução de limpeza dos eletrodos de FTO 

 
 Os eletrodos de óxido de estanho dopados com flúor (FTO) foram limpos antes 

do início do processo de eletropolimerização. Os eletrodos foram submersos em 

solução de água, hidróxido de amônio e peróxido de hidrogênio nas proporções de 

6:1:1, sob aquecimento de 70 ºC, por 15 min. Posteriormente os eletrodos de FTO 

foram retirados da solução de limpeza e lavados com água destilada em abundância. 

Na sequência, foram imersos em acetona e sonificados por 3 minutos em ultrassom 

ultraclenear 700 Unique. Então, foram lavados novamente com água destilada, secos 

ao ar sobre temperatura ambiente e estocados em frasco plástico com tampa. 

 

4.2.2 Solução de eletropolimerização do filme de poli(azo-Bismarck R) 

 

Inicialmente para o estudo do mecanismo de eletropolimerização, o filme de 

poli(azo-Bismarck R) foi preparado em 25 mL de solução etanólica contendo             

10,0 mmol L-1 do monômero Bismarck Brown R com adição de 0,1 mol L-1 de HCl, 

usado como eletrólito suporte. Antes do início do processo de eletropolimerização a 

solução foi saturada com gás N2 por um tempo mínimo de 20 minutos para evitar 

interferências do gás oxigênio no meio. Para os demais estudos de otimização do filme 

polimérico, os filmes também foram preparados usando esta solução eletrolítica 

(TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016).  

 

4.2.3 Solução de eletropolimerização do filme de poli(azo-Bismarck Y) 

 

 O filme de poli(azo-Bismarck Y) foi preparado em 25 mL de solução aquosa 

contendo 10,0 mmol L-1 do monômero Bismarck Brown Y com adição de 0,1 mol L-1 

de HCl, usado como eletrólito suporte. Antes do início do processo de 

eletropolimerização a solução foi saturada com gás N2 por um tempo mínimo de 20 

minutos para evitar interferências do gás oxigênio no meio. Os filmes utilizados em 

todos os estudos de otimização fotoeletroquímica foram preparados usando esta 

solução eletrolítica (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016a). 
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4.2.4 Solução de eletropolimerização do filme nanocompósito de poli(azo-Bismarck 

R)-rGO e poli(azo-Bismarck Y)-rGO 

 

 O nanocompósito foi obtido em uma solução de 25 mL preparada com                        

10,0 mmol L-1 do monômero BBR ou BBY, 0,1 mol L-1 de HCl e 0,5 mg L-1 de uma 

suspensão de óxido de grafeno, metodologia já estudada anteriormente (OLEAN-

OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018). A suspensão de grafeno foi preparada a partir da 

diluição em água de uma suspensão de 4 mg mL-1 de óxido de grafeno (Sigma-

Aldrich). A diluição foi realizada sonificando a suspensão em um ultrassom 

ultraclenear 700 Unique. A suspensão foi adicionada a solução do corante e sonificada 

por 1h para que as folhas de óxido de grafeno pudessem se desprenderem e se 

dispersarem na solução (LAYEK E NANDI, 2013). Antes do início do processo de 

deposição eletroquímica do nanocompósito a solução foi saturada com gás N2 por um 

tempo mínimo de 20 minutos para evitar interferências do gás oxigênio no meio 

 

4.2.5 Solução eletrolítica utilizada para o estudo eletroquímico dos eletrodos 

modificados 

  

 Os estudos eletroquímicos dos eletrodos modificados foram conduzidos em 

solução de KCl 0,5 mol L-1 pH 2,0. Esta solução apresenta o valor otimizado de pH 

para verificação dos processos redox envolvendo o filme polimérico de Bismark Brown 

Y de acordo com Teixeira e colaboradores (2016). O valor de pH da solução foi 

ajustado para 2,0 com adição de HCl concentrado utilizando um pHmetro (781 pH/íon 

Meter – Metrohm). Antes de realizar as medidas eletroquímicas a solução foi saturada 

com gás N2 por um tempo mínimo de 20 minutos para evitar interferências do gás 

oxigênio no meio. 

 

4.2.6 Solução eletrolítica da célula solar 

 
 Para o preparo do eletrólito baseou-se na metodologia proposta por Sonai e 

colaboradores (2015), assim preparou-se uma solução contendo 50 mmol de iodeto 

de potássio (KI) e 5 mmol de iodo (I2) em acetonitrila. 
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4.2.7 Solução para preparo do contra-eletrodo  

 
 Para preparar a solução de eletrodeposição de platina em FTO baseou-se na 

metodologia proposta por Kwon e colaboradores (2010). Para isso preparou-se uma 

solução contendo 2 mmol de K2PtCl4 e 0,5 mol de ácido sulfúrico. 

 

4.2.8 Pasta de óxido de titânio para o fotoeletrodo 

 
 A pasta de óxido de titânio foi preparada tendo por base a metodologia 

apresentada por Irwan e colaboradores (2013). Para isso foram pesadas 0,3 gramas 

de óxido de titânio que foi macerado em almofariz com pistilo por cerca de 30 mim. 

Após esse processo, foram adicionadas 15 gotas de uma solução de ácido acético 

6% e uma gota de polietilenoglicol, a mistura foi mantida em ultrassom por 15 min. 

Então, adicionou-se 150 µL de triton x-100 a mistura, que foi novamente 

homogeneizada. 

 

4.3 Caracterização por espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e 

visível (Uv-Vis) 

 
A caracterização via espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-

visível (UV-Vis) foi realizada em um espectrofotômetro Shimadzu, Uv2600 de feixe 

duplo. O experimento foi realizado posicionando-se o eletrodo de FTO modificado de 

frente ao feixe de luz do equipamento. Utilizou-se um intervalo espectral na amostra 

de 350 a 600 nm. O limite de 350 nm aplicado para intervalo espectral foi determinado 

baseando-se na faixa de absorção do eletrodo de FTO. 

 
4.4 Medidas eletroquímicas  

 
 Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas em uma célula 

eletroquímica convencional contendo três eletrodos, sendo: FTO o eletrodo de 

trabalho; o eletrodo de calomelano saturado (ECS) o eletrodo de referência; o eletrodo 

de fio de platina o eletrodo auxiliar e a solução eletrolítica KCl 0,5 mol L-1 pH 2,0. Para 

as medidas voltamétricas e de cronoamperometria, foi utilizado o 

potenciostato/galvanostato μ-autolab tipo III (Metrohm/Pensalab) gerenciado pelo 

software NOVA 2.1. Para as medidas utilizando espectroscopia de impedância 
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eletroquímica, foi utilizado o equipamento PalmSens3 conectado à célula 

eletroquímica convencional de três eletrodos gerenciado pelo software PSTrace 5.4. 

 

4.4.1 Voltametria cíclica 

 
 A técnica de voltametria cíclica foi utilizada para obtenção dos filmes 

poliméricos e do nanocompósito sobre superfície de um substrato de vidro condutor 

de FTO com 1 cm2 de área geométrica delimitada. Para eletropolimerização dos filmes 

poliméricos e deposição eletroquímica do nanocompósito utilizou-se uma janela de 

potencial de -0,3 a +1,0 V (vs. ECS) e as soluções mencionadas nos itens 4.2.2; 4.2.3 

e 4.2.4, respectivamente. Outros parâmetros eletroquímicos como velocidade de 

varredura e número de ciclos de potenciais utilizados na voltametria cíclica foram 

variados de acordo com o estudo de otimização realizado. Assim, nos estudos do 

efeito do número de ciclos de potenciais aplicados na etapa de eletropolimerização 

dos monômeros Bismarck Brown R e Bismarck Brown Y, foram preparados quatro 

filmes poliméricos de cada corante aplicando 10, 25, 50 e 100 ciclos de potenciais 

respectivamente em uma velocidade de 50 mV s-1. Já no estudo do efeito da 

velocidade de varredura foram preparados quatro filmes em velocidades de 10, 25, 50 

e 100 mV s-1, aplicando o número de ciclos otimizados no estudo anterior. Nos demais 

estudos e na formação do nanocompósito os filmes foram preparados utilizando os 

valores de número de ciclos e velocidade de varredura otimizados. 

 A técnica de voltametria cíclica também foi utilizada para caracterização 

eletroquímica dos filmes formados. As medidas realizadas por voltametria cíclica 

foram conduzidas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) em uma janela de potencial 

de -0,3 a +1,0 V (vs. ECS), utilizando velocidade de varredura de 25 mV s-1 e 3 ciclos 

de potenciais. Apenas o terceiro ciclo foi utilizado para o estudo do desempenho 

eletroquímico, após confirmação da sua estabilização em comparação ao segundo 

ciclo de potencial. 

 

4.4.2 Cronoamperometria 

 
O efeito da luz pulsada foi estudado pela técnica de cronoamperometria em 

solução de KCl 0,5 mol L-1, pH 2,0. Para cada filme analisado foram realizadas duas 

medidas de cronoamperometria aplicando-se os potenciais fixos de -0,2 V e 0,4 V vs 
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ECS, respectivamente. Os potenciais fixos aplicados correspondem aos potenciais 

em que os grupos azo do filme polimérico estão na sua forma totalmente reduzida e 

totalmente oxidada. Na análise por cronoamperometria, a célula eletroquímica foi 

introduzida em uma gaiola de Faraday totalmente escura contendo uma lâmpada 

dicróica branca (5W 6000K) posicionada a 15 cm do material. Inicialmente aguardou-

se tempo suficiente para que a corrente permanecesse estável e posteriormente 

incidiu-se luz sobre o material depositado em FTO por aproximadamente 60 

segundos, observando-se variação nos valores de corrente. Após os 60 segundos a 

luz foi novamente apagada e observou-se novamente a variação nos valores de 

corrente. 

Além dessas medidas, a técnica de cronoamperometria foi utilizada para 

estudar a dependência da fotocorrente gerada em relação a potência da lâmpada. 

Para isso, utilizou-se lâmpadas de 6,5; 9,0 e 14,0 W de potência e aplicou-se um 

potencial fixo de -0,1 V vs ECS. 

 

4.4.3 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

 
Para a investigação através de Espectroscopia de impedância eletroquímica 

utilizando varredura de frequência, a célula eletroquímica foi introduzida em uma 

gaiola de Faraday devidamente aterrada. O filme foi imerso também em solução de 

KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) sob atmosfera inerte de N2. Os eletrodos foram submetidos a 

uma varredura de frequência de 50 kHz a 0,1 Hz, com aplicação de potencial de 

polarização de -0,2 e 0,4 V vs ECS, amplitude de sinal senoidal de 10 mV e a 10 

passos de frequência por década. As medidas foram realizadas na presença e na 

ausência de luz.  

Além das medidas realizadas nos potenciais de -0,2 e 0,4 V vs ECS, também 

foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica em 

potencial de circuito aberto (OCP) para os filmes poliméricos e de nanocompósitos já 

otimizados. 
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4.5 Célula solar 

 
4.5.1 Fotoeletrodo 

 
 Para preparo do fotoeletrodo inicialmente delimitou-se a área em 1 cm2 no 

centro da placa de FTO, para isso utilizou-se a fita adesiva Scotch Magic Tape-3M, 

que além de delimitar a área, permite o controle da espessura do filme, a qual se 

mantem em média com 10 µM após o processo de tratamento térmico (Figura 8 - 

etapa 1 e 2) (FITRA; DAUT; IRWANTO; GOMESH et al., 2013).  

A pasta de óxido de titânio (item 4.2.8) foi depositada sobre área delimitada 

através da técnica de Doctor-Blading, em que se usa um bastão, ou uma lamina de 

microscópio para espalhar de forma uniforme a pasta sobre o FTO (Figura 8 – etapa 

4). Em seguida esses filmes foram sinterizados em forno mufla com rampa de 

aquecimento, sendo aplicadas  as temperaturas de 375°C por 5 min, 450°C por 15 

min e 500°C por mais 15 min, com taxa de aquecimento de 2°C por min. Após esse 

processo os filmes foram analisados pela técnica de difração de raio x para confirmar 

a frase cristalina formada (FITRA; DAUT; IRWANTO; GOMESH et al., 2013). 

 Após a deposição da camada de TiO2,  depositou-se sobre essa camada o 

poli(azo-Bismarck Y)-rGO  da mesma forma como descrito no item 4.3.1 a partir da 

solução do corante/óxido de grafeno (item 4.2.4).  

 

4.5.2 Contra-eletrodo 

 
 O contra-eletrodo foi preparado a partir da deposição eletroquímica de platina 

em uma área de 1cm2 no FTO (Figura 8 – etapa 2 e 3). Para isso utilizou-se a solução 

eletrolítica descrita no item 4.2.7 e a técnica eletroquímica de cronoamperometria, 

sendo aplicado um potencial de -0,3 V vs ECS por 180 segundos (KO; KWON, 2010). 

 

4.5.3 Montagem da célula 

 

 Para montagem da célula o fotoeletrodo foi colocado sobre o contra-eletrodo 

contendo um espaçador, entre eles foram adicionadas algumas gotas do eletrólito 

(descrito no item 4.2.6) e posteriormente a célula foi selada, conforme a figura 8 – 

etapa 5. 



50 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Etapas de construção da célula solar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
5.1 Mecanismo de eletropolimerização do corante Bismarck Brown R e resposta 

eletroquímica do filme polimérico 

 

A formação de filmes poliméricos através de eletrossíntese para recobrimento 

de substratos condutores oferece vantagens sobre outros métodos convencionais de 

síntese (MAIA; DE PAOLI; ALVES; ZARBIN et al., 2000). Uma das vantagens é a 

possibilidade de controle da formação estrutural do filme (STANKOVIĆ; STANKOVIĆ; 

RISTIĆ; PAVLOVIĆ et al., 1997). Nesse sentido, foi realizada a eletropolimerização 

do monômero azo Bismarck Brown R pela técnica de voltametria cíclica. O HCl foi 

usado como eletrólito suporte em uma concentração superior a do BBR, afim de 

minimizar o fenômeno de migração dos íons eletroativos, causada pelo campo 

elétrico, além de também participar do mecanismo de polimerização (ANDRÉ-

BARRÈS; NAJJAR; MAETHER; PAYRASTRE et al., 2012). O voltamograma cíclico 

da etapa de eletropolimerização do filme de poli(azo-Bismarck R) sobre o eletrodo de 

FTO é apresentado na Figura 9. 

O mecanismo de polimerização do filme é baseado no mecanismo nitrogênio-

nitrogênio (acoplamento head-to-head), tendo como primeira etapa a eletrooxidação 

do grupo amina da molécula de BBR, formando um cátion radical, ou um dicátion em 

meio ácido (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016a). A Figura 10 ilustra, o mecanismo 

de formação do radical (Etapa 1), seguido do acoplamento head-to-head, gerando um 

hidrazobenzeno (Etapa 2), podendo este ser oxidado para formar uma nova espécie 

de azobenzeno (Etapa 3). 
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Figura 9 - Voltamograma cíclico obtido na etapa de eletropolimerização de 10 mmol L-1 de 
BBR em HCl 0,1 mol L-1 em superfície de FTO, com velocidade de varredura de 100 mV s-1, 
após 50 ciclos de potencial. Inset: Ampliação do voltamograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 10 - Mecanismo de formação do filme polimérico, no qual na Etapa 1 ocorre a oxidação 
do grupo amina com formação do cátion radical, na Etapa 2 o acoplamento de cátions radicais 
com formação de um dímero e na Etapa 3 a oxidação do hidrazobenzeno, formando uma nova 
espécie de azobenzeno. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Para que ocorra a primeira etapa do mecanismo de eletropolimerização (Figura 

10) é necessário a aplicação de um potencial anódico de 1,0 V vs ECS, que possibilita 

a formação dos cátions radicais, dando início ao processo de polimerização do 

composto azo (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016a). O aumento da corrente nessa 

região, que tem início em aproximadamente 0,8 V, é característico da oxidação das 

aminas aromáticas primárias, o grupo funcional responsável pela formação de cátions 

radicais na molécula de BBR (EL-RAHMAN; OHSAKA; KITAMURA; TOKUDA, 1991; 

GENIES; TSINTAVIS, 1985; VOLKOV; TOURILLON; LACAZE; DUBOIS, 1980). 

Durante o processo de eletropolimerização, foi observado uma diminuição na 

magnitude da corrente de pico anódico na região de 0,8 V vs ECS (Figura 9) a cada 

ciclo de potencial aplicado. Essa diminuição da magnitude de corrente pode ser 

associada ao consumo dos cátions radicais formados e subsequente formação do 

filme polimérico, que dificulta a formação de novos cátions radicais, uma vez que parte 

da superfície do eletrodo já está recoberta com o polímero (REHAN, 2000). 

   Além disso, como pode ser visto no voltamograma referente a 

eletropolimerização do corante azo (região em destaque na Figura 9), a cada ciclo de 

potencial aplicado, observou-se o aumento da magnitude da corrente na região de 0,0 

V e 0,4 V vs ECS. Esses potenciais, segundo a literatura, são associados, 

respectivamente, aos potenciais necessários para que ocorra o processo de redução 

e oxidação do grupo azo (Eqs. 8 e 9) no filme polimérico formado. O aumento da 

magnitude de corrente nessas regiões, está relacionado a eletrodeposição do filme 

polimérico e consequentemente a formação de novas espécies azo sobre o eletrodo, 

que irão sofrer processo de oxi-redução, observado através do aumento da magnitude 

da corrente nessa região (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016b). 

O comportamento eletroquímico do poli(azo-Bismarck R) depositado sobre o 

FTO, foi estudado por voltametria cíclica em solução de KCl 0,5 mol L-1 em pH 2,0. 

Foi observado no voltamograma (Figura 11) a presença de dois picos (pico I e pico II). 

Os potenciais de pico Epa (pico anódico (I)) e Epc (pico catódico (II)) são atribuídos a 

oxi-redução do grupo azo do polímero e são similares aos valores reportados na 

literatura para azo-compostos (ERIKSSON; NYHOLM, 1999; YAO; SUN; LIN; TANG 

et al., 2007). 
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Figura 11 – Resposta voltamétrica  obtida para o eletrodo de FTO e para o eletrodo de FTO 
modificado com poli(azo-Bismarck  R) em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0), v = 5 mV s-1. 
 

 

 

  
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

O comportamento redox do filme polimérico, pode ser descrito pelas Equações 

5 e 6. A Equação 5 ilustra a oxidação do hidrazobenzeno a azobenzeno, que ocorre 

na varredura anódica (pico I). Já a Equação 6 representa a redução do azobenzeno a 

hidrazobenzeno que ocorre na varredura catódica (Pico II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

É conhecido que para um processo redox reversível a variação dos potenciais 

de pico anódico e pico catódico (ΔEp = Epa - Epc) deve ser igual a 0,059/n V, onde “n” 

é o número de elétrons envolvidos no processo redox, e que para um processo quase-

reversível a variação ΔEp deve ser maior que 0,059/n V (Bard e Faukner, 2000). Sendo 

o potencial de pico anódico: Epa = 0,38 V (I); o potencial de pico catódico: Epc = 0,06 V 

(5) 
 
 
 
 
(6) 
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vs ECS e o número de elétrons envolvidos no processo igual a dois, temos que ΔEp = 

0,32 V. Esse valor é superior a 0,0295 V (valor obtido de 0,059/n), dessa forma, o 

processo redox do grupo azo é considerado quase-reversível (DERKOWSKA-

ZIELINSKA; SKOWRONSKI; BIITSEVA; GRABOWSKI et al.). 

 

5.2 Otimização dos filmes poliméricos de Bismarck Brown R 

 

5.2.1 Efeito do número de ciclos de potenciais aplicados na formação do filme de 

poli(azo-Bismarck R) frente a resposta fotoeletroquímica  

 
O número de ciclos de potenciais aplicados durante a etapa de 

eletropolimerização é um importante parâmetro a ser analisado no estudo do 

desempenho fotoeletroquímico do filme polimérico. O número de ciclos está 

relacionado diretamente com a quantidade de matéria depositada sobre o substrato 

de vidro condutor e a espessura do filme formado, sendo determinante para alguns 

dos aspectos físico-químicos e morfológicos do filme (CYRIAC; SIVASANKARAN; 

KUMAR, 2018a). 

Para compreender o efeito do número de ciclos de potenciais no desempenho 

do eletrodo modificado com poli(azo-Bismarck R), foi realizada a análise dos filmes 

formados com 10, 25, 50 e 100 ciclos (velocidade de varredura = 50 mV s-1). As 

análises foram realizadas através das técnicas de voltametria cíclica, 

cronoamperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica.  

Observou-se nos voltamogramas obtidos sem incidência de luz sobre o sistema 

(Figura 12), que houve um aumento significativo dos valores de corrente de pico 

anódica e catódica em função da quantidade de número de ciclos aplicada na 

formação do filme polimérico. Porém, o filme formado com 100 ciclos, apresentou uma 

diminuição dos valores de corrente de pico em relação aos valores obtidos para o filme 

de 50 ciclos. 

Este comportamento, indica a saturação do eletrodo, ou seja, a partir de 50 

ciclos de potenciais aplicados, ocorre um retardamento da transferência de elétrons 

na superfície do polímero devido a espessura das camadas formadas anteriormente, 

que dificultam a formação de novas camadas do polímero sobre o substrato. Dessa 

forma, o filme contendo 100 ciclos não tem uma resposta eletroquímica superior ao 

filme formado com 50 ciclos (HATHOOT; ABDEL-KADER; ABDEL-AZZEM, 2009). 
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Figura 12 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1  para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados com: 
10, 25, 50 e 100 ciclos, sem incidência de luz sobre o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esses resultados são coerentes com os valores de coeficiente de espécie 

eletroativa (Г) calculados para cada filme (Tabela 2). Os coeficientes de espécie 

eletroativa apresentados na Tabela 2 foram calculados de acordo com a relação 

apresentada na Equação 7 (BARD; FAULKNER, 2010). Nesta equação, Q representa 

a carga obtida através da integral da área dos valores de corrente anódica em função 

do tempo de varredura com correção da linha base, n o número de elétrons decorrente 

do processo redox por unidade de monômero (n = 2e-), F a constante de Faraday 

(96485,3399 C/mole-) e A a área do eletrodo (1,0 cm²).   

 

𝜞 =  
𝑸

𝒏𝑭𝑨  
                                          (7)          

O filme que apresentou maior valor de coeficiente de espécie eletroativa 

apresentou também melhor resposta eletroquímica. Porém, com o aumento da 

espessura do filme (número de ciclos depositados), há um afastamento dos picos 

anódico e catódico, indicado na Tabela 2 por ΔEp, o que indica a necessidade de 

quantidades de energias maiores para se obter a oxidação e redução dos sítios ativos 
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azo. Esse aumento foi mais significativo para o filme formado com 100 ciclos de 

potenciais (BARD et al., 2000). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Resultados semelhantes foram obtidos por Cyriac e colaboradores (CYRIAC; 

SIVASANKARAN; KUMAR, 2018b), que também estudaram a eletropolimerização de 

um corante do tipo azo, conhecido como Ponceau 4R. Eles observaram uma redução 

da corrente de pico anódica para filmes em que foi aplicado mais de 30 ciclos de 

potenciais na etapa de eletropolimerização. Essa diminuição na magnitude da 

corrente de pico anódica foi atribuída a dificuldade que os elétrons têm de alcançarem 

a superfície do eletrodo, através de filmes mais espessos, devido ao aumento da 

barreira de difusão. 

Os mesmos filmes formados variando o número de ciclos foram estudados sob 

fonte de luz (Figura 13). Novamente o filme formado com 50 ciclos de potenciais 

apresentou maiores valores de corrente de pico. O perfil voltamétrico obtido sob 

incidência de luz apresentou grande semelhança aos voltamogramas obtidos no 

escuro. Porém, como pode-se observar comparando as respostas voltamétrica do 

filme de 50 ciclos (Figura 14), quando sob incidência de luz, houve um aumento na 

magnitude da corrente de pico catódica e anódica, sendo que a variação da corrente 

de pico catódica foi maior. Esse comportamento foi estudado mais detalhadamente 

por cronoamperometria, onde a resposta do filme foi estudada aplicando tanto um 

potencial anódico como catódico.  

 

Tabela 2: Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de 
KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados variando o 
número de ciclos de potenciais de 10 a 100. Valores obtidos sem incidência de luz sobre 
o filme. 

 

Nº de ciclos Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г  

(nmol cm-2) 

 100 0,33 2,71 -0,04 -4,27 0,37 7,57 x 10 -3 

50 0,28 3,20 -0,03 -5,73 0,31 1,88 x 10 -2 

25 0,28 1,67 -0,01 -3,07 0,29 5,49 x 10 -3 

10 0,27 0,840 0,07 -1,29 0,20 2,86 x 10 -3 
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Potencial (V) vs ECS

Figura 13 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados com: 
10, 25, 50 e 100 ciclos, com incidência de luz sobre o sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

 

 

Tabela 3 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de KCl 
0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados variando o número 
de ciclos de potenciais 10 a 100. Valores obtidos com incidência de luz sobre o filme. 

Nº de ciclos Epa  

(V) 

Ipa  

(µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г 

 (nmol cm-2) 

100 0,33 2,58 -0,04 -4,31 0,37 7,57 x 10 -3 

50 0,35 3,47 -0,04 -6,64 0,39 1,88 x 10 -2 

25 0,31 1,57 -0,03 -3,29 0,34 5,49  x 10 -3 

10 0,27 0,86 0,01 -1,69 0,26 2,86 x 10 -3 
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Potencial (V) vs ECS

Figura 14- Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para o filme de poli(azo-Bismarck R) formado com 50 
ciclos, sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema. 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados obtidos por cronoamperometria são apresentados na (Figura 15), 

para essas análises fixou-se o potencial aplicado e observou-se a variação da corrente 

em função do tempo com e sem incidencia de luz sobre o eletrodo. Foi fixado um 

potencial suficientemente anódico para que todas as espécies azos estivessem 

oxidadas (0,4 V vs. ECS (Figura 15a)) e um potencial suficientemente catódico, no 

qual as espécies azos estivessem totalmente reduzidas (-0,2 V vs. ECS (Figura 15b)). 

Esses valores foram determinados pelos voltamogramas apresentados anteriormente, 

de forma que os valores de potenciais escolhidos encontram-se após o pico anódico 

e após o pico catódico. 

 Inicialmente aguardou-se tempo suficiente para que a corrente permanecesse 

estável e posterioremente incidiu-se luz sobre o filme polimérico depositado em FTO 

por aproximadamente 60 segundos (momento indicado na Figura 15 por “on”), 

observando-se variação na corrente. Após os 60 segundos a luz foi novamente 

apagada e observou-se uma queda na corrente, que retornou aproximadamente para 

os valores iniciais obtidos (momento indicado na Figura 15 por “off”). Esse mesmo 

ciclo se repetiu por pelo o menos quatro vezes. Todas as medidas foram realizadas 
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em solução aquosa de KCl 0,5 mol L-1 ( pH 2,0) e a célula eletroquímica manteve-se 

em uma câmara escura adaptada com uma fonte de luz. 

  

Figura 15- Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados com diferentes números de ciclos. Medidas 
realizadas em solução KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Potencial fixo aplicado de A) 0,4 V; B) -0,2 V. 

Fonte: Autoria própria. 

   
O dispositivo apresentou uma rápida resposta a perturbação da luz, além do 

curto tempo de reversão da resposta e a densidade de fotocorrente estável, sendo a 

fotocorrente mais estável em potencial catódico. Imediatamente após a incidência de 

luz, observou-se a alteração no valor de corrente e esse comportamento se repetiu 

por múltiplas vezes, demonstrando ótima reversibilidade no processo de geração de 

fotocorrente. O fenômeno de geração de fotocorrente pode ser explicado pela 

absorção da luz realizada pelo grupo cromóforo azo. O grupo azo tem seus elétrons 

excitados do orbital HOMO para o orbital LUMO através das transições eletrônicas 

n→π*, que ocorrem devido a excitação do par de elétrons isolados do nitrogênio e a 

transição π→π*, que ocorre devido a excitação eletrônica dos elétrons dos anéis 

benzênicos ao longo do sistema π conjugado. Os elétrons excitados, presentes no 

orbital LUMO são então difundidos até o eletrodo de FTO gerando a fotocorrente 

observada (MERINO; RIBAGORDA, 2012).  

Como visto na Figura 15, a magnitude da fotocorrente gerada pela incidência 

da luz é maior e mais estável quando se aplica um potencial catódico de -0,2 V (Figura 

15.b), do que quando se aplica um potencial anódico de 0,4 V (Figura 15.a). Este 

fenômeno pode ser justificado, porque ao se aplicar o potencial anódico o filme tem 

seus grupos azos em sua forma oxidada (-N=N-) e pode sofrer processo de 
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fotoisomerização. Isso ocorre porque após a excitação dos elétrons, se esses não são 

difundidos rapidamente para o FTO, tendem a voltar ao seu estado fundamental. No 

caso dos compostos azo, esse processo não ocorre com emissão de um fóton, como 

é observado para outras moléculas. Assim parte desse excesso de energia é perdida 

através do processo de fotoisomerização, com diminuição da eficiência de produção 

de fotocorrente, uma vez que parte da energia é usada no processo de 

fotoisomerização (WANG, 2017). 

A variação da corrente obtida em resposta a luz para cada filme se encontra na 

Tabela 4. Observou-se maiores valores de fotocorrente para o filme formado com 50 

ciclos de potenciais, como era de se esperar, já que este também apresentou melhor 

resposta eletroquímica e quantidade de espécie eletroativa. Dessa forma, a resposta 

de fotocorrente do polímero apresentou um comportamento em função da quantidade 

do material eletrodepositado, apresentando saturação após 50 ciclos com menores 

valores de variação da fotocorrente para o filme com 100 ciclos de potencial (Figura 

16). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Comportamento semelhante foi observado por Shang e colaboradores (2018) 

que obtiveram uma dependência da fotocorrente em função da espessura do filme. 

Segundo os autores o aumento da magnitude da fotocorrente em função da espessura 

do filme é atribuído à maior absorção de luz pelo filme mais espesso. No entanto, 

filmes muito espessos, podem levar a diminuição da intensidade da fotocorrente 

decorrente do aumento da distância da transferência de elétrons-buracos da interface 

para a superfície dos filmes, levando a centros de recombinação de portadores de 

carga e o bloqueio da transferência de elétrons (SHANG; QI; DU; HUANG et al., 2018) 

 

Tabela 4 - Variação dos valores de corrente pela incidência de luz, obtida por 
cronoamperometria, para filmes de poli(azo-Bismarck R) formados com diferentes números 
de ciclos. 

Nº de ciclos -0,2 V 0,4 V 

100 0,31 µA 0,030  µA 

50 0,52 µA 0,050  µA 

25 0,27  µA 0,020  µA 

10 0,08  µA 0,015  µA 
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Figura 16 - Variação da fotocorrente pela incidência de luz sobre o filme em função do número 
de ciclos aplicados durante a eletropolimerização do poli(azo-Bismarck R). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Afim de investigar as propriedades interfaciais do dispositivo foram realizadas 

medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica aplicando-se potenciais 

catódicos e potenciais anódicos, seguindo a ideia de analisar o material quando o 

grupo azo da molécula está totalmente reduzido e totalmente oxidado. Para isso, 

aplicou-se os potenciais fixos de -0,2 V e 0,4 V vs ECS durante a varredura de 

frequências em solução aquosa de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). 

 A Figura 17 apresenta os espectros de Nyquist, obtidos na análise feita com os 

filmes formados com diferentes número de ciclos, sem incidência de luz sobre o 

sistema e aplicando-se luz sobre o sistema. Para ambos potenciais aplicados, na 

presença e na ausência de luz, verificou-se similaridade no comportamento dos filmes 

que apresentaram espectros na forma de arco, sendo que os espectros obtidos na 

presença de luz apresentaram um pequeno deslocamento em relação aos espectros 

obtidos na ausência de luz, na região de baixa frequência. 
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Figura 17 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos de FTO/poli(azo-Bismarck R) em KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0), filmes formados com 
diferentes números de ciclos. Potencial fixo A) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob incidência de luz 
e sem incidência de luz. Frequência aplicada de 50 kHz a 0,10 Hz. Inset: magnificação dos 
espectros de Nyquist. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 
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 Fonte: Autoria própria. 

 
Para maior compreensão dos espectros de impedância e para determinação 

dos parâmetros elétricos de capacitância química (Cμ) e resistência dos filmes 

poliméricos, os espectros de impedância de Nyquist, Figura 17, foram convertidos nos 

espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) apresentados na Figura 18. Para essa 

conversão, a impedância complexa é convertida em capacitância complexa. Esse 

processo envolve os componentes reais e imaginários dessas grandezas que são 



65 

 

 

relacionados por C ″ = φZ ′ e C ′ = φZ ″, em que φ = (ω |Z|2)−1, sendo ω a frequência 

e |Z| o módulo da impedância complexa (GÓES; RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 18 – Diagrama capacitivo de Nyquist, registrados para os eletrodos de FTO/poli(azo-
Bismarck R) em KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0), filmes formados com diferentes números de ciclos. 
Potencial fixo A) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob incidência de luz e sem incidência de luz. 
Frequência aplicada de 50 kHz a 0,10 Hz. B) Circuito elétrico equivalente.  

A) 
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A Figura 18B representa o circuito equivalente para a interface eletrodo/solução 

e resume as contribuições dos processos não faradáicos. Este circuito é composto por 

uma resistência equivalente (Req), sendo esta atribuída a soma da resistência da 

solução e contatos elétricos, mais a resistência à transferência de carga. Além de uma 

capacitância química (Cμ) que é a soma da capacitância quântica com a capacitância 

eletroquímica (GÓES; RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012). Este mesmo circuito foi 

atribuído aos demais estudos. 

Através dos espectros de Cole-Cole pode-se determinar a capacitância química 

do filme, sendo esta obtida pelo diâmetro do semicírculo (Figura 18), Também é 

possível determinar a resistência equivalente do filme polimérico, sendo esta 

determinada por ω =  1/2πReqC𝜇 , em que essa frequência é obtida no ponto máximo 

do semicírculo formado (GÓES; RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012). Os valores para 

esses parâmetros obtidos para cada filme em potencial anódico e catódico sem 

iluminação e sob iluminação do sistema são apresentados na Tabela 5. Nos espectros 

capacitivos apresentados na Figura 18, além do semicírculo tem-se uma linha reta na 

região de baixas frequências que é associada a processos de difusão (GÓES; 

RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012). 

Analisando-se os valores de Cμ e comparando os valores com os coeficientes 

de espécie ativa calculados, observa-se que o aumento de Cμ ocorre assim como o 

aumento do coeficiente de espécie ativa, que aumenta com o número de ciclos de 

potenciais aplicados. Sendo que esse aumento ocorre até o eletrodo formado com 50 

ciclos de potenciais e posteriormente há a saturação do eletrodo. Dessa forma, os 

filmes com maiores valores de capacitância química apresentam maiores valores de 

fotocorrente, uma vez que a capacitância química é proporcional a condutância do 

filme (GÓES; RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012), além de ser proporcional também ao 

coeficiente de espécie ativa. 

Avaliando-se os valores de Req, (Tabela 5), em potencial catódico verificou-se 

uma diminuição dos valores de resistência com o aumento da quantidade de matéria 

eletrodepositada sobre o eletrodo de FTO na formação dos filmes poliméricos. Esse 

comportamento era esperado, visto que os filmes que apresentaram maiores valores 

de coeficiente de espécie eletroativa, apresentaram maiores valores de corrente de 

pico como observado nos voltamogramas da Figura 12. Para o filme com 100 ciclos 

os valores de Req voltam a aumentar, devido a saturação do eletrodo para filmes com 

mais de 50 ciclos, como discutido anteriormente. O mesmo comportamento de 
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resistência não é visto em potencial anódico, o que pode ser justificado pela alteração 

da frequência no ponto máximo do semicírculo para os filmes de 10 e 25 ciclos. O 

aumento da frequência aumenta os valores de resistência, mas não altera os valores 

de capacitância química. Dessa forma, o filme de 50 ciclos continuou apresentando o 

maior valor de fotocorrente (como visto na cronoamperometria) mesmo com maior 

valor de resistência quando comparado aos filmes de 10 e 25 ciclos, também em 

potencial anódico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Comportamento semelhante foi obtido por Teixeira e colaboradores (2016) que 

obtiveram uma diminuição de R*tc do polímero poli(azo-Bismarck Y) em função do 

número de ciclos aplicados para formação do polímero. Essa diminuição da 

resistência foi atribuída a formação de uma camada mais uniforme para filmes 

Tabela 5 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para os 
filmes de poli(azo-Bismarck R) formados variando o números de ciclos de 10 a 100. 
Resultados obtidos sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema, 
respectivamente. 
 

nº de ciclos Cμ (μF cm-2)   Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

 Sem incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 8,950 34,37 517,6 

50 10,56 29,13 517,6 

25 7,640 26,98 772,7 

10 7,900 26,09 772,7 

 -0,2 V vs ECS 

100 15,01 30,52 347,6 

50 16,20 28,28 347,6 

25 15,34 29,86 347,6 

10 13,44 34,09 347,6 

 Com incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 8,960 34,33 517,6 

50 11,12 27,67 517,6 

25 7,940 25,96 772,6 

10 7,920 26,02 772,6 

 -0,2 V vs ECS 

100 15,08 30,38 347,6 

50 16,52 27,73 347,6 

25 15,93 28,76 347,6 

10 14,27 32,10 347,6 
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formados com mais de 15 ciclos, além da prevalência da estrutura cis no polímero, 

que permite melhor condutividade eletrônica (TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016) 

Além disso, observou-se uma diminuição dos valores de Req, indicando uma 

diminuição da resistência na interface, para todos os filmes quando os mesmos foram 

expostos a luz, em ambos os potenciais aplicados. O mesmo comportamento foi 

reportado também por Gosh e colaboradores (2016) que obtiveram menores valores 

de resistência, por espectroscopia de impedância eletroquímica, ao incidirem luz 

sobre filmes finos de calcogenetos de cobre quaternários multifuncionais depositados 

sobre ITO (GHOSH; BISWAS; THANGAVEL; UDAYABHANU, 2016). Segundo Jrad e 

colaboradores que obtiveram resultados semelhantes ao estudarem filmes finos de 

sulfeto de índio depositados sobre FTO, isso se deve à taxa alta de concentração de 

pares elétrons-buraco gerados pela incidência da luz e à migração mais rápida da 

carga para o circuito externo via substrato de FTO (JRAD; NACEUR; OUERTANI; 

CHTOUROU, 2019). 

 

5.2.2 Efeito da velocidade de varredura aplicada durante a formação do filme de 

poli(azo-Bismarck R) frente a resposta fotoeletroquímica  

 
A velocidade de varredura no processo de eletropolimerização é outro relevante 

aspecto que pode influenciar na morfologia do filme polimérico e consequentemente 

em sua resposta fotoeletroquímica. Alguns autores têm relatado a obtenção de filmes 

mais lisos, compactos e regulares em velocidades de varredura mais lentas e filmes 

mais rugosos, porosos e irregulares quando aplica-se maiores velocidades de 

varredura (GONG; GONG; ZENG; SHEN et al., 2003; LIU; DENG; XIAO; DING et al., 

2011; YAN; DENG; XU; LI et al., 2012).  

Desse modo, para compreender o efeito da velocidade de varredura no 

desempenho do eletrodo modificado com poli(azo-Bismarck R), foi realizada a análise 

dos filmes formados em velocidades de 10, 25, 50 e 100 mV s-1. Todos os filmes foram 

formados com 50 ciclos de potenciais e analisados através das técnicas de voltametria 

cíclica, cronoamperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Pode-se observar a partir dos voltamogramas apresentados na Figura 19, que 

apesar dos filmes formados em velocidades de varredura de 50 e 100 mV s-1 

apresentarem menores valores de corrente de pico anódico e catódico, os mesmos 
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apresentaram picos mais bem definidos e maiores valores de coeficiente de espécie 

eletroativa (Tabela 6). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 6: Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de KCl 
0,5 mol L-1 (pH  2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados variando a velocidade 
de varredura na etapa de eletropolimerização. Valores obtidos sem incidência de luz sobre 
o sistema. 

Velocidade  

(mV s-1) 

Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г 

 (nmol cm-2) 

10 0,25 1,34 -0,01 -2,19 0,26 3,80 x 10 -3 

25 0,26 1,17 0,01 -2,00 0,25 2,58 x 10 -4 

50 0,27 0,72 0,04 -1,09 0,23 5,70  x 10 -3 

100 0,27 0,790 0,04 -0,980 0,23 4,63 x 10 -3 

Figura 19 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1  para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados em 
velocidades de varredura de: 10, 25, 50 e 100 mV s-1 sem incidência de luz sobre o sistema. 
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 Os maiores valores de corrente de pico observados para os filmes formados 

em velocidades de 10 e 25 mV s-1 podem ser relacionados com as contribuições da 

corrente capacitiva nos valores da corrente de pico. Isso porque, os voltamogramas 

obtidos para os filmes preparados em 10 e 25 mV s-1 apresentam perfis característicos 

de um comportamento capacitivo. O comportamento capacitivo pode ser associado 

com a maior quantidade de matéria depositada sobre o eletrodo em menores 

velocidades e que pode levar a um acúmulo de carga (WOLFART; HRYNIEWICZ; 

MARCHESI; ORTH et al., 2017). 

Os mesmos filmes formados variando a velocidade de varredura foram 

estudados também sob fonte de luz. O perfil voltamétrico obtido sob incidência de luz 

(Figura 20) apresentou grande semelhança aos voltamogramas obtidos no escuro. 

Porém, como pode-se observar comparando as respostas voltamétricas do filme 

formado em velocidade de 10 mV s-1 (Figura 21), quando sob incidência de luz, 

observa-se um aumento na magnitude da corrente de pico catódica e anódica, sendo 

que a variação da corrente de catódico foi maior. 

 

Figura 20 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1, para os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados em 
velocidades de varredura de: 10, 25, 50 e 100 mV s-1 sob incidência de luz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
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Fonte: Autoria própria. 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 As análises dos filmes formados em diferentes velocidades de varredura foram 

também realizadas por cronoamperometria da mesma forma descrita anteriormente 

para os filmes formados em diferentes números de ciclos. De forma que, incidiu-se luz 

a cada 60 segundos sobre o material e aplicou-se os potenciais fixos de -0,2 e 0,4 V 

vs. ECS, os resultados se encontram na Figura 22. 

 

Tabela 7 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução aquosa 
de KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0) para os diferentes filmes de poli(azo-Bismarck R) sintetizados 
variando a velocidade de varredura na etapa de eletropolimerização. Valores obtidos com 
incidência de luz sobre o sistema. 

Velocidade  

(mV s-1) 

Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г 

 (nmol cm-2) 

10 0,26 1,42 -0,03 -2,50 0,29 3, 80 x 10 -3 

25 0,28 1,29 -0,02 -2,34 0,30 3,20 x 10 -3 

50 0,28 0,840 0,01 -1,02 0,28 5,70  x 10 -3 

100 0,28 0,680 0,00 -1,14 0,28 4,63 x 10 -3 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

-4

-2

0

2

 Sem incidência de luz

 Com incidência de luz
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Figura 21 - Resposta voltamétrica em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtida em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para o filme de poli(azo-Bismarck R) formado em 
velocidade de 10 mV s-1, sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema. 
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Figura 22 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck R) formados em diferentes velocidades de varredura. 
Medidas realizadas em solução KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Potencial fixo aplicado de A) 0,4 V; 
B) -0,2 V.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A variação da corrente obtida em resposta a luz para cada filme se encontra na 

Tabela 8. Observou-se maiores valores de fotocorrente para o filme formado em               

25 mV s-1. O comportamento da variação da fotocorrente em função da velocidade de 

varredura usada na formação do filme se encontra na Figura 23. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 Apesar do filme formado em 50 mV s-1 ter apresentado um maior valor de 

coeficiente de espécie eletroativa e picos anódicos e catódicos mais bem definidos, 

como foi observado nos voltamogramas da Figura 19, o filme formado a 25 mV s-1 

apresentou uma maior fotocorrente. Analisando os valores de corrente de pico 

apresentados nas Tabelas 6 e 7 obtidos através dos voltamogramas, pode-se 

Tabela 8 - Variação dos valores de corrente pela incidência de luz pulsada, obtida por 
cronoamperometria, para filmes de poli(azo-Bismarck R) formados em diferentes 

velocidades de varredura. 

 (mV s-1) -0,2 V 0,4 V 

10 0,29 µA 0,025  µA 

 25 0,35 µA 0,040  µA 

 50 0,13 µA 0,023  µA 

 100 0,21 µA 0,026  µA 
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observar coerência com os resultados obtidos por cronoamperometria. Visto que, a 

maior variação de corrente obtida da diferença das correntes de pico sem incidência 

de luz e com incidência de luz sobre o material, também foi maior para o filme formado 

em velocidade 25 mV s-1. A variação dos valores da corrente de pico catódico devido 

a incidência de luz, para o filme formado em 25 mV s-1 foi de 34 mA comparada a uma 

variação de 7mA obtida para o filme formado em 50 mV s-1.  

Esse comportamento pode ser justificado pela formação de cadeias poliméricas 

mais bem organizadas para filmes formados em 25 mV s-1, além de filmes mais 

compactos e menos rugosos que podem favorecer a geração de fotocorrente pelo 

polímero, como já vem sendo relatado na literatura. Dessa forma, foi verificado que 

não somente o número de espécies ativas influencia na fotorreposta mas também 

questões estruturais (SHANG; QI; DU; HUANG et al., 2018).  

 
Figura 23 -  Variação da fotocorrente pela incidência de luz sobre o filme em função da 
velocidade de varredura aplicada durante a eletropolimerização do poli(azo-Bismarck R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Afim de investigar as propriedades interfaciais do dispositivo, dos filmes 

formados em diferentes velocidades de varredura, foram realizadas medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica em potenciais catódicos e potenciais 

anódicos, seguindo a ideia de analisar o material enquanto o grupo azo da molécula 
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esta totalmente reduzido e totalmente oxidado. Portanto, aplicou-se o potenciais fixos 

de -0,2 V e 0,4 V vs ECS durante a varredura de frequências em solução aquosa de 

KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). 

A Figura 24 apresenta os espectros de Nyquist obtidos na análise sob 

incidência de luz dos filmes formados em diferentes velocidades de varredura. Para 

maior compreensão dos espectros de impedância e para determinação dos 

parâmetros elétricos de capacitância química (Cμ) e resistência dos filmes 

poliméricos, os espectros de impedância de Nyquist, Figura 24 A e B, foram 

convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist  apresentados na Figura 24 C. 
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Figura 24 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos de FTO/poli(azo-Bismarck R) em KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0), filmes formados em 
diferentes velocidades de varredura. Potencial fixo de a) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob 
incidência de luz e sem incidência de luz. Frequência aplicada de 50 kHz a 0,10 Hz. C) 
Espectros capacitivos de  Nyquist. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 24C) foram determinados 

os valores para capacitância química e resistência dos filmes poliméricos formados 

em diferentes velocidades de varredura em potencial anódico e catódico, sem 

iluminação e sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito 

no estudo anterior e são apresentados na Tabela 9.  
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Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando-se os valores de Cμ e comparando os valores de fotocorrente 

obtidos, observa-se que maiores valores de Cμ podem ser associados aos maiores 

valores de fotocorrente obtidos por cronoamperometria. Esse comportamento é 

esperado, uma vez que a capacitância química é proporcional a condutância do filme 

(GÓES; RAHMAN; RYALL; DAVIS, 2012). 

 Avaliando-se os valores de Req, (Tabela 9), nota-se que os filmes que 

apresentaram maior valor de fotocorrente, não apresentam menores valores de 

resistência em ambos os potenciais, catódico e anódico. Isso é explicado pelos 

maiores valores de frequência obtidos no ponto máximo do semicírculo dos filmes 

formados em 50 e 100 mV s-1 (Tabela 9). O aumento da frequência aumenta os valores 

de resistência, mas não altera os valores de capacitância química. Dessa forma, o 

filme formado em 25 mV s-1, apresentou maior valor de fotocorrente (como visto na 

Tabela 9 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para os 
filmes de poli(azo-Bismarck R) formados variando a velocidade de varredura de 10 a 100 
mV s-1. Resultados obtidos sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema, 
respectivamente. 
 

mV s-1 Cμ (μF cm-2)  Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

 Sem incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 7,700 26,76 772,7 

50 7,390 27,83 772,7 

25 8,410 29,99 631,2 

10 7,650 32,98 631,2 

 -0,2 V vs ECS 

100 13,89 32,98 347,6 

50 13,01 35,21 347,6 

25 15,08 53,54 191,2 

10 14,27 58,38 191,2 

 Com incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 7,700 26,25 772,7 

50 7,410 27,81 772,7 

25 8,530 29,58 631,2 

10 7,730 32,64 631,2 

 -0,2 V vs ECS 

100 15,08 30,38 347,6 

50 16,52 27,73 347,6 

25 15,93 52,28 191,2 

10 14,72 56,57 191,2 



79 

 

 

cronoamperometria) mesmo com maior valor de resistência quando comparado aos 

filmes formados em 50 e 100 mV s-1. 

Além disso, como já discutido anteriormente, houve uma diminuição das 

resistências de transferência de carga dos filmes, quando os mesmos foram expostos 

a  luz. O que é resultado da geração de pares elétrons-buracos, levando a um aumento 

da migração da carga para o circuito externo.  

Assim, como o filme formado em 25 mV s-1 apresentou melhor fotorresposta, 

essa velocidade de varredura de potenciais foi escolhida para preparação de filmes 

otimizados de poli(azo-Bismarck R). 

 

 

5.3 Efeito da incorporação de óxido de grafeno da matriz polimérica do poli(azo-

Bismarck R) 

 
  A deposição do óxido de grafeno foi realizada juntamente com a 

eletrodeposição do corante por voltametria cíclica, seguindo a metodologia proposta 

por Olean-oliveira e Teixeira (2018). Na Figura 25 é apresentado o voltamograma 

referente a eletropolimerização do Bismarck Brown R com incorporação do óxido de 

grafeno.  

 Apesar da semelhança com o perfil voltamétrico obtido para 

eletropolimerização do polímero puro, segundo o mecanismo proposto por Teixeira e 

colaboradores (2018), para formação do nanocompósito, a formação do filme ocorre 

através da alternância das camadas do polímero e o óxido de grafeno. Essa 

alternância acontece de forma que, durante a varredura anódica tem-se a formação 

do filme polimérico a partir do monômero Bismarck Brown R pelo mecanismo 

anteriormente descrito, e durante a varredura catódica tem-se a deposição das folhas 

de grafeno sobre o filme de poli(azo-Bismarck R). E isso ocorre a cada ciclo de 

potencial gerando a alternância de camadas dos dois materiais. 

Após a eletrodeposição, o nanocompósito passou por redução eletroquímica 

para que óxido de grafeno pudesse ser reduzido, na qual aplicou-se um potencial de 

-0,3 V por uma hora, assim como já estudado anteriormente (OLEAN-OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 2018). Posteriormente foram realizadas análises por voltametria cíclica, 

cronoamperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica.  
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Figura 25 -  Voltamograma cíclico obtido na etapa de eletropolimerização de 10 mmol L-1 de 
BBR em HCl 0,1 mol L-1 com suspensão de óxido de grafeno 0,5 mg L-1 em superfície de FTO. 
Velocidade de varredura de 25 mV s-1, após 50 ciclos de potencial. Inset: ampliação do 
voltamograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 26 compara o comportamento eletroquímico do nanocompósito 

poli(azo-Bismarck R)-rGO, em solução de KCl de 0,5 mol L-1 com a resposta 

eletroquímica do poli(azo-Bismarck R). É possível observar um aumento dos valores 

de corrente durante toda a extensão do voltamograma, demonstrando um aumento 

da contribuição da corrente capacitiva, sendo um comportamento característico de 

eletrodos modificados com óxido de grafeno reduzido (HUANG; LI; SHI, 2014; SUN; 

SHI, 2013). 
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Fonte: Autoria própria. 

 

O filme formado a partir do nanocompósito também foi analisado por 

cronoamperometria. A fotorresposta do nanocompósito comparada a do poli(azo-

Bismarck R) otimizado, pode ser observada na Figura 27, em que nota-se um aumento 

na magnitude da fotocorrente gerada, tanto aplicando-se um potencial anódico, como 

catódico para o nanocompósito em relação ao polímero. O aumento da corrente 

catódica foi mais significativo, ocorrendo uma variação de corrente pela incidência de 

luz de 0,500 µA para o nanocompósto e de 0,357 µA para o polímero. Para corrente 

anódica a contribuição do grafeno não foi tão significativa, sendo a variação da 

fotocorrente de 0,061 µA para o nanocompósito e de 0,045 µA para o polímero sem 

óxido de grafeno reduzido. 

O aumento da fotocorrente após incorporação de grafeno ao fotoanodo foi 

observado também por Shang e colaboradores (2018) que estudaram um fotoânodo 

formado por sulfeto de molibdênio amorfo/rGO (a-MoSx/rGO). Obteve-se um aumento 

de fotocorrente de 2,2 vezes após a incorporação do óxido de grafeno ao filme, 

indicando uma separação eficiente do par elétron-buraco fotogerados na interface 

entre o filme/ITO/eletrólito, bem como vias mais fáceis de transferência de elétrons 

Figura 26 - Comportamento eletroquímico, em solução de  KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0), dos filmes 
de poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck R)-rGO otimizados.  Velocidade de varredura de  
25 mV s-1. 
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fornecidas pelas propriedades condutivas do rGO. Quando sob radiação o                      

a-MoSx/rGO é excitado e produz pares de elétron-buraco, como o nível de energia da 

banda de condução (BC) do a-MoSx é maior que do rGO e ITO a transferência de 

elétrons do BC do a-MoSx para o rGO e posteriormente para o ITO é economicamente 

favorável. Durante esses processos o rGO atua como excelente aceitador de elétrons 

e canal de transporte para os elétrons excitados, evitando recombinações e levando 

a elevada fotoatividade (SHANG, M.; QI, H.; DU, C.; HUANG, 2018). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Afim de investigar as propriedades interfaciais dos filmes formados com grafeno 

e sem grafeno, foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica em potenciais catódicos e potenciais anódicos, Portanto, aplicou-se os 

potenciais fixos de -0,2 V e 0,4 V vs ECS durante a varredura de frequências em 

solução aquosa de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). 

A Figura 28 apresenta os espectros de Nyquist obtidos para os filmes de 

poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck R)-rGO em ambos os potenciais sem a 

incidência de luz e sob incidência de luz. Para maior compreensão dos espectros de 

impedância e para determinação dos parâmetros elétricos de capacitância química 

(Cμ) e resistência (Req) dos filmes poliméricos, os espectros de impedância de 

Nyquist, foram convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) 

apresentados na Figura 29. 

 

 

Figura 27 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck R)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 (pH 
2,0). Potencial fixo aplicado de A) 0,4 V; B) -0,2 V vs ECS. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 29 - Diagrama capacitivo de Nyquist, registrados para os eletrodos de FTO/poli(azo-
Bismarck R) e FTO/poli(azo-Bismarck R)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0). Potencial fixo A) 
0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob incidência de luz e sem incidência de luz. Frequência aplicada 
de 50 kHz a 0,10 Hz. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 29) foram determinados 

os valores para capacitância química e resistência dos filmes poliméricos formados 

Figura 28 - Espectros de impedância do plano complexo registrados em FTO/poli(azo-
Bismarck R) e FTO/poli(azo-Bismarck R)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 (pH  2,0). Potencial fixo de 
a) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema. 
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em diferentes velocidades de varredura em potencial anódico e catódico, sem 

iluminação e sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito 

no estudo anterior e são apresentados na Tabela 10.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Analisando os valores obtidos na Tabela 10, observou-se um aumento de Cμ  

pela incorporação do óxido de grafeno, tanto em potencial anódico, como em potencial 

catódico. Além de também uma diminuição da resistência, que foi mais significativa 

em potencial catódico, e isso pode ser explicado porque em potencial catódico o 

grafeno está em sua forma reduzida, mais condutora (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2018). 

A diminuição da resistência do material pela incorporação de óxido de grafeno 

ocorre devido as suas excelentes propriedades condutoras (CHEN; FENG; LI, 2012; 

ZHANG; FENG; HUANG; LI et al., 2010). Tanto a diminuição da resistência de 

transferência de carga no nanocompósito como a melhora na fotorresposta, pode ser 

explicada pela interação stacking π-π, que se forma entre o polímero e o óxido de 

grafeno reduzido. Essas interações ocorrem entre as cadeias aromáticas, levando ao 

aprimoramento do sistema aromático com transferência rápida de carga. Além disso, 

Tabela 10 -  Parâmetros elétricos obtidos pelo diagrama capacitivo de Nyquist para os 
filmes de poli(azo-Bismarck R) e  poli(azo-Bismarck R)-rGO  formados com parâmetros 
eletroquímicos otimizados. Resultados obtidos na ausência e na presença de luz.  

 Cμ (μF cm-2)  Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

                     Sem incidência de luz 
                      0,4 V vs ECS 

Poli(BBR) 9,03 27,94 631,2 

Poli(BBR)-rGO 9,82 20,99 772,6 

                      -0,2 V vs ECS 
Poli(BBR) 20,75 48,99 156,6 

Poli(BBR)-rGO 24,08 42,22 156,6 

                        Com incidência de luz 

                     0,4 V vs ECS 
Poli(BBR) 9,08 27,78 631,2 

Poli(BBR)-rGO 9,90 20,82 772,6 

                  -0,2 V vs ECS 
Poli(BBR) 20,85 48,77 156,6 

Poli(BBR)-rGO 24,16 42,08 156,6 
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com os orbitais π alinhados, existe um caminho direto com resistência mínima à 

transferência de carga e a condução de elétrons através da cadeia polimérica é 

facilitada. A incorporação de óxido de grafeno reduzido também melhora a eficiência 

da separação de cargas, já que o grafeno atua coletando os elétrons gerados pelos 

éxcitons, enquanto as vacâncias permanecem no polímero, levando a à diminuição 

dos processos de recombinação (GONÇALVES; MORAES; PEREIRA, 2016).   

 

5.4 Otimização dos filmes poliméricos de Bismarck Brown Y 

 
5.4.1 Mecanismo de eletropolimerização do corante Bismarck Brown Y e resposta 

eletroquímica do filme polimérico 

 
 A eletropolimerização do corante Bismarck Brown Y foi realizada através da 

técnica de voltametria cíclica e o voltamograma obtido nesse processo é apresentado 

na Figura 30. Para o estudo do mecanismo de eletropolimerização, o filme de poli(azo-

Bismarck Y) foi preparado de acordo com a metodologia já estudada anteriormente 

(TEIXEIRA; BARSAN; BRETT, 2016b).  

 O mecanismo de formação dos filmes poliméricos de Bismarck Brown Y é 

idêntico ao proposto no item 5.1 para o Bismarck Brown R. Uma vez que ambos são 

corantes do tipo azobenzeno, se diferenciando apenas por uma metila em sua 

estrutura molecular, os dois apresentam mecanismo de eletropolimerização chamado 

de mecanismo nitrogênio-nitrogênio (acoplamento head-to-head), tendo na primeira 

etapa a eletro-oxidação do grupo amina da molécula com consequente formação de 

cátion radical (Figura 7). O perfil de eletropolimerização do corante Bismarck Brown Y 

pode ser visto na Figura 30. 
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Figura 30 - Voltamograma cíclico obtido na etapa de eletropolimerização de 10 mmol L-1 de 
BBY em HCl 0,1 mol L-1 em superfície de FTO, em velocidade de varredura de 10 mV s-1, após 
25 ciclos de potencial. Inset: Ampliação do voltamograma. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

O comportamento eletroquímico do poli(azo-Bismarck Y), depositado sobre o 

FTO, foi estudado por voltametria cíclica em solução de KCl 0,5 mol L-1 em pH 2,0. 

Foi observado no voltamograma (Figura 31) a presença de dois picos (pico I e pico II). 

Os potenciais de pico Epa = 0,29 V (pico anódico (I)) e Epc = 0,09 V vs ECS (pico 

catódico (II)) são atribuídos a oxidação e a redução do grupo azo do polímero e são 

similares aos valores reportados na literatura para a resposta eletroquímica do par 

redox de compostos azo em eletrodos sólidos, como já discutido anteriormente 

(ERIKSSON; NYHOLM, 1999; YAO; SUN; LIN; TANG et al., 2007). 
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Figura 31 - Voltamograma cíclico do eletrodo de FTO sem modificação e do eletrodo de FTO 
modificado com poli(azo-Bismarck Y) em KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0), v = 25 mV s-1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
5.4.2 Efeito do número de ciclos de potenciais aplicados na formação do filme de 

poli(azo-Bismarck Y) frente a resposta fotoeletroquímica 

 
 Para fins de comparação, as análises realizadas para os filmes de poli(azo-

Bismarck Y) seguiram a mesma sequência dos estudos apresentados anteriormente 

para o poli(azo-Bismarck R). Dessa forma, variando o número de ciclos na etapa de 

eletropolimerização, observou-se nos voltamogramas obtidos sem incidência de luz 

sobre o sistema (Figura 32), que houve um aumento significativo dos valores de 

corrente de pico anódica e catódica em função da quantidade de número de ciclos 

aplicados na formação do filme polimérico. 

 A corrente de pico aumentou com o número de ciclos de 10 para 25 e diminuiu 

posteriormente. Para o filme de 50 ciclos os valores de corrente de pico catódica e 

anódica foram muito semelhantes aos valores obtidos para o filme formado com 25 

ciclos. Porém o filme formado com 100 ciclos, apresentou uma diminuição dos valores 

de corrente de pico em relação aos valores obtidos para o filme de 50 ciclos, indicando 

uma saturação do eletrodo. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Esses resultados são coerentes com os valores de coeficiente de espécie 

eletroativa calculados para cada filme (Tabela 11). O filme que apresentou maior valor 

de coeficiente de espécie eletroativa apresentou também melhor resposta 

eletroquímica (filme formado com 25 ciclos). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 11 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de 
KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados variando o 
número de ciclos de potenciais de 10 a 100. Valores obtidos sem incidência e luz 

Nº de 

ciclos 

Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г  

(nmol cm-2) 

 100 0,25 3,28 0,05 -3,45 0,20 9,85 x 10 -3 

50 0,26 3,95 0,05 -3,99 0,21 1,58 x 10 -2 

25 0,28 3,95 0,08 -3,99 0,20 2,16 x 10 -2 

10 0,28 2,51 0,08 -2,67 0,20 3,45 x 10 -3 

Figura 32 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1, para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados com: 
10, 25, 50 e 100 ciclos sem incidência de luz. 
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Os mesmos filmes formados variando o número de ciclos foram estudados sob 

fonte de luz (Figura 36). Novamente o filme formado com 25 ciclos de potenciais 

apresentou maiores valores de corrente de pico. O perfil voltamétrico obtido sob 

incidência de luz apresentou grande semelhança aos voltamogramas obtidos no 

escuro. Porém, como pode-se observar comparando as respostas voltamétrica do 

filme de 25 ciclos (Figura 34), quando sob incidência de luz, observou-se um aumento 

na magnitude da corrente de pico catódica e anódica. Além disso, ao comparar as 

Tabelas 11 e 12 observou-se que a maior variação da corrente de pico devido a 

incidência de luz, ocorreu para o filme formado com 25 ciclos de potenciais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 , para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados com: 
10, 25, 50 e 100 ciclos sob incidência de luz. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os fimes também foram analisados por cronoamperometria (Figura 35) 

seguindo a mesma sequência de estudos realizada para o poli(azo-Bismarck R). 

Assim aplicou-se os potenciais de 0,4 V vs. ECS (Figura 35 A) e de -0,2 V vs. ECS 

respesctivamente (Figura 35 B). 

 

Tabela 12 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de 
KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados variando o número 
de ciclos de potenciais de 10 a 100. Valores obtidos com incidência de luz. 

Nº de ciclos Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г  

(nmol cm-2) 

 100 0,29 3,51 0,07 -3,50 0,20 9,85 x 10 -3 

50 0,29 4,50 0,07 -4,42 0,21 1,58 x 10 -2 

25 0,29 4,42 0,08 -4,52 0,20 2,16 x 10 -2 

10 0,28 2,78 0,08 -3,16 0,20 3,45 x 10 -3 

Figura 34 - Resposta voltamétrica em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtida para o filme 
de poli(azo-Bismarck Y) formado com 25 ciclos de potenciais, sem incidência de luz e com 
incidência de luz sobre o sistema.. 
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Figura 35 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados com diferentes números de ciclos. Medidas 
realizadas em solução KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Potencial fixo aplicado de A) 0,4 V; B) -0,2 V. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A variação da corrente obtida em resposta a luz para cada filme se encontra na 

Tabela 13. Observou-se maiores valores de fotocorrente para o filme formado com 25 

ciclos de potenciais, como era de se esperar, já que este também apresentou melhor 

resposta eletroquímica e quantidade de espécie eletroativa. Dessa forma, a resposta 

de fotocorrente do polímero apresentou um comportamento em função do número de 

ciclos de potenciais em que o filme foi formado. Após 25 ciclos observou-se a 

saturação do eletrodo e menores valores de variação da fotocorrente catódica foram 

obtidos para filmes contendo mais do que 25 ciclos (Figura 36). 
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Fonte: Autoria própria. 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
 As propriedades interfaciais do dispositivo foram analisadas também por 

espectroscopia de impedância eletroquímica de acordo com a metodologia aplicada 

anteriormente. As Figura 37 A e B apresentam os espectros de Nyquist, obtidos na 

análise feita para os filmes formados com diferentes número de ciclos, sem incidência 

de luz sobre o sistema e aplicando-se luz sobre o sistema. Para ambos potenciais 

aplicados, na presença e na ausência de luz, verificou-se similaridade no 

comportamento dos filmes que apresentaram espectros na forma de arco.  

Tabela 13 - Variação dos valores de corrente pela incidência de luz, obtida por 
cronoamperometria, para filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados em diferentes números 
de ciclos. 

Nº de ciclos -0,2 V 0,4 V 

100 0,66 µA 0,11  µA 

 50 1,03 µA 0,083  µA 

 25 1,05 µA 0,083  µA 

 10 0,40 µA 0,047  µA 
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Figura 36 - Variação da fotocorrente pela incidência de luz sobre o filme em função do número 
de ciclos aplicados durante a eletropolimerização do poli(azo-Bismarck Y). 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos de  FTO/poli(azo-Bismarck Y) em KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0), filmes formados com 
diferentes números de ciclos. Potencial fixo a) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sem incidência de luz 
e sob incidência de luz. Frequência aplicada de 50 kHz a 0,10 Hz. C) Espectros capacitivos de 
Nyquist. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para maior compreensão dos espectros de impedância e para determinação 

dos parâmetros elétricos de capacitância química (Cμ) e resistência dos filmes 

poliméricos, os espectros de impedância de Nyquist, Figura 37 A e B, foram 

convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) apresentados na Figura 

37 C. Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 37C) foram determinados 

os valores para capacitância química e resistência dos filmes poliméricos formados 

com diferentes números de ciclos em potencial anódico e catódico, sem iluminação e 
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sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito no estudo 

anterior e são apresentados na Tabela 14.  

 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Analisando os valores de Cμ presentes na Tabela 14, observou-se a mesma 

tendência observada pela técnica de cronoamperometria, em que há um aumento da  

fotocorrente do filme formado com 10 ciclos para 25 ciclos e depois os valores 

começam a diminuir, indicando que com 25 ciclos ocorre a saturação do eletrodo. 

Assim, mais uma vez, os filmes que apresentaram maiores valores de fotocorrente 

apresentaram maiores valores de capacitância química. Esses valores também 

aumentaram proporcionalmente ao coeficiente de espécie ativa dos filmes 

poliméricos.  

Tabela 14 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para 

os filmes de poli(azo-Bismarck Y ) formados variando o número de ciclos de 10 a 100 mV 
s-1. Resultados obtidos sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o sistema, 
respectivamente. 
 

Nº de ciclos Cμ (μF cm-2)  Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

 Sem incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 8,590 23,99 772,6 

50 9,440 21,83 772,6 

25 9,520 21,65 772,6 

10 8,660 23,80 772,6 

 -0,2 V vs ECS 

100 18,78 44,34 191,2 

50 21,94 37,95 191,2 

25 22,86 36,40 191,2 

10 20,27 41,07 191,2 

 Com incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 8,930 23,09 772,6 

50 9,460 21,79 772,6 

25 9,720 21,20 772,6 

10 8,960 23,00 772,6 

 -0,2 V vs ECS 

100 20,29 41,04 191,2 

50 24,21 34,21 191,2 

25 24,63 33,81 192,2 

10 24,00 34,69 191,2 
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Observou-se também que a resistência do filme polimérico, é menor em ambos 

potenciais quando se tem maiores valores de Cμ. Sendo que todos os filmes 

apresentaram o mesmo valor de frequência no ponto mais alto do semicírculo, a 

resistência dos filmes sempre será menor, quanto maior a Cμ. Além disso, observou-

se, assim como nos estudos de impedância apresentados anteriormente, que há uma 

diminuição significativa de Req  para todos os filmes ao aplicar-se o potencial anódico 

(0,4 V). Neste potencial os grupos azos dos filmes poliméricos estão em sua forma 

oxidada (-N=N-), aumentando a π-conjugação na cadeia polimérica e facilitando a 

transferência de carga (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018). 

 Além disso, observou-se também um comportamento da resistência de 

transferência de carga do filme polimérico coerente com os valores de fotocorrente 

obtidos. De forma que, uma menor Req do filme polimérico leva a maiores valores de 

fotocorrente. E uma vez que se incide luz sobre o dispositivo essa Req tende a diminuir 

ainda mais (Tabela 14), como já foi discutido anteriormente. 

  

5.4.3 Efeito da velocidade de varredura aplicada durante a formação do filme de 

poli(azo-Bismarck Y) frente a resposta fotoeletroquímica 

 
Com a finalidade de otimizar a velocidade de varredura utilizada na etapa de 

eletropolimerização para preparação do filme de poli(azo-Bismarck Y), realizou-se o 

estudo do efeito da velocidade de acordo com os parâmetros já utilizados 

anteriormente no mesmo estudo realizado para o poli(azo-Bismarck R). Todos os 

filmes foram formados com 25 ciclos de potenciais e analisados através das técnicas 

de voltametria cíclica, cronoamperometria e espectroscopia de impedância 

eletroquímica.  

Pode-se observar a partir dos voltamogramas apresentados na Figura 38, que 

os filmes formados em menores velocidades de varredura (10 mV s-1 e 25 mV s-1) 

apresentaram maiores valores de corrente de pico anódico e catódico, além de 

maiores valores de coeficiente de espécie eletroativa, como pode ser visto na Tabela 

15, o que é atribuído a formação de cadeias poliméricas mais bem organizadas ao se 

usar velocidades mais lentas na etapa de eletropolimerização. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 Os mesmos filmes formados variando a velocidade de varredura foram 

estudados também sob fonte de luz. O perfil voltamétrico obtido sob incidência de luz 

(Figura 39) apresentou grande semelhança aos voltamogramas obtidos no escuro. 

Porém, como pode-se observar comparando as respostas voltamétricas do filme 

formado em velocidade de 10 mV s-1 (Figura 40), quando sob incidência de luz, 

observou-se um aumento na magnitude da corrente de pico catódica e anódica. A 

Tabela 15 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de 
KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados variando a 
velocidade de varredura na etapa de eletropolimerização. Valores obtidos sem incidência 
de luz. 

Velocidade  

(mV s-1) 

Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г 

 (nmol cm-2) 

10 0,31 7,19 0,13 -6,09 0,18 3,25 x 10 -2 

25 0,31 5,98 0,13 -5,16 0,18 3,08 x 10 -2 

50 0,32 5,52 0,13 -4,98 0,19 2,76 x 10 -2 

100 0,32 5,74 0,13 -5,14 0,19 3,04 x 10 -2 
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Figura 38 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados em 
velocidades de varredura de: 10, 25, 50 e 100 mV s-1 sem incidência de luz. 
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maior variação das correntes de picos devido a incidência de luz também foi maior 

para o filme formado na velocidade de 10 mV s-1, sendo que houve um aumento de 

0,64 µA na corrente de pico anódica e de 1,11 µA na corrente de pico catódica (valores 

obtidos nas Tabelas 16 e 17). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

Tabela 16 - Dados eletroquímicos obtidos a partir do estudo voltamétrico em solução de 
KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) para os diferentes filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados variando 
a velocidade de varredura de 10 a 100 mVs-1. Valores obtidos com incidência de luz. 

Velocidade  

(mV s-1) 

Epa  

(V) 

Ipa 

 (µA) 

Epc 

 (V) 

Ipc 

(µA) 

ΔEp 

(V) 

Г 

 (nmol cm-2) 

10 0,31 7,83 0,13 -7,20 0,18 3,25 x 10 -2 

25 0,31 6,51 0,13 -5,72 0,18 3,08 x 10 -2 

50 0,32 6,09 0,13 -5,73 0,19 2,76 x 10 -2 

100 0,32 6,35 0,13 -6,32 0,19 3,04 x 10 -2 
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Figura 39 - Respostas voltamétricas em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtidas em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados com 
velocidades de varredura de: 10, 25, 50 e 100 mV s-1 sob incidência de luz. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
As análises dos filmes formados em diferentes velocidades de varredura foram 

realizadas também por cronoamperometria da mesma forma descrita anteriormente. 

De forma que, incidiu-se luz a cada 60 segundos sobre o material e aplicou-se os 

potenciais fixos de -0,2 e 0,4 V vs. ECS, os resultados se encontram na Figura 41.  

 

Fonte: 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 40 - Resposta voltamétrica em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) obtida em 
velocidade de varredura de 25 mV s-1 para o filme de poli(azo-Bismarck Y) formado com 
velocidade de varredura de 10 mV s-1 sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o 
sistema. 

Figura 41 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados em diferentes velocidades de varredura. 
Medidas realizadas em solução KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Potencial fixo aplicado de A ) 0,4 V 
e B) -0,2 V vs ECS. 
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A variação da corrente obtida em resposta a luz para cada filme se encontra na 

Tabela 17. Observou-se maiores valores de fotocorrente para o filme formado 

aplicando-se uma velocidade de 10 mV s-1, como era de se esperar, já que este 

também apresentou melhor resposta eletroquímica e quantidade de espécie 

eletroativa. Dessa forma, a resposta de fotocorrente do polímero apresentou um 

comportamento em função da velocidade de varredura (Figura 42). 

 

Fonte: Autoria própria. 
 
 
Figura 42 - Variação da fotocorrente pela incidência de luz sobre o filme em função da 
velocidade de varredura aplicada durante a eletropolimerização do poli(azo-Bismarck Y). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

Tabela 17 - Variação dos valores de corrente pela incidência de luz, obtida por 
cronoamperometria, para filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados em diferentes 
velocidades de varredura. 

velocidade -0,2 V 0,4 V 

100 0,77 µA 0,070  µA 

 50 0,99 µA 0,070 µA 

 25 1,3 µA 0,12  µA 

 10 1,5 µA 0,17  µA 
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Algo que chama bastante, ao se comparar os valores de fotocorrente obtidos 

para os filmes otimizados do poli(azo-Bismarck R) e do poli(azo-Bismarck Y), é que 

há um aumento na variação de fotocorrente de 0,351 µA para 1,48 µA, ou seja, um 

aumento de mais de 4 vezes na magnitude da fotorresposta para o filme de poli(azo-

Bismarck Y). Isso é bastante interessante, visto que, como mostrado na Figura 8, a 

diferença entre os dois corantes é de apenas um grupo substituinte metila na posição 

para do anel aromático do monômero do Bismarck Brown R. Diante disso, acredita-se 

que esse grupo metila pode levar a formação de cadeias poliméricas que não 

favorecem tanto a geração de fotocorrente, ou ainda, que pode causar mudanças nas 

propriedades ópticas do polímero (DERKOWSKA-ZIELINSKA; SKOWRONSKI; 

BIITSEVA; GRABOWSKI et al., 2017), as quais serão discutidas no item 5.6.1. 

Outro ponto que se deve levar em consideração, é que o corante Bismarck 

Brown R é muito pouco solúvel em água, de forma que a eletropolimerização do 

mesmo é realizada em meio etanólico. Isso pode levar a formação de filmes não tão 

eficientes e com coeficiente de espécie eletroativa menores.  

Afim de investigar as propriedades interfaciais dos filmes de poli(azo-Bismarck 

Y) formados em diferentes velocidades de varredura, foram realizadas medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Para isso aplicou-se os potenciais fixos 

de -0,2 V e 0,4 V vs ECS durante a varredura de frequências em solução aquosa de  

KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). As Figuras 43 A e B apresentam os espectros de Nyquist 

obtidos na análise sob incidência de luz dos filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados 

em diferentes velocidades de varredura.  

Para maior compreensão dos espectros de impedância e para determinação 

dos parâmetros elétricos de capacitância química (Cμ) e resistência dos filmes 

poliméricos, os espectros de impedância de Nyquist, Figura 43 A e B, foram 

convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) apresentados na Figura 

43 C. Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 43 C) foram determinados 

os valores de capacitância química e de resistência dos filmes poliméricos formados 

em diferentes velocidades de varredura em potencial anódico e catódico, sem 

iluminação e sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito 

no estudo anterior e são apresentados na Tabela 18.  
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Figura 43 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos de FTO/poli(azo-Bismarck Y) em KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0), filmes formados em 
diferentes velocidades de varredura. Potencial fixo a) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob incidência 
de luz e sem incidência de luz. Frequência aplicada de 50 kHz a 0,10 Hz. C) Espectros 
capacitivos de Nyquist.  
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Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando os valores de Cμ presentes na Tabela 18, sendo esta proporcional 

a condutância do filme, observou-se a mesma tendência observada pela técnica de 

cronoamperometria, em que há uma diminuição dos valores de fotocorrente com o 

aumento da velocidade de varredura utilizada na formação do filme. Isso devido à 

formação de cadeias poliméricas que favorecem a transferência de carga em menores 

velocidades de varredura. Esses valores de Cμ também aumentaram 

proporcionalmente ao coeficiente de espécie ativa dos filmes poliméricos, assim como 

os valores de fotocorrente.  
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Observou-se também que a resistência do filme polimérico, é menor em ambos 

potenciais quando se tem maiores valores de Cμ. Sendo que todos os filmes 

apresentaram o mesmo valor de frequência no ponto mais alto do semicírculo, a 

resistência dos filmes sempre será menor, quanto maior a Cμ. Além disso, observou-

se, assim como nos estudos de impedância apresentados anteriormente, que há uma 

diminuição significativa de Req  para todos os filmes ao aplicar-se o potencial anódico 

(0,4 V). Neste potencial os grupos azos dos filmes poliméricos estão em sua forma 

oxidada (-N=N-), aumentando a π-conjugação na cadeia polimérica e facilitando a 

transferência de carga (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2018). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma vez que, de acordo com os resultados obtidos através das técnicas de 

cronoameperometria, os filmes obtidos na velocidade de 10 mVs-1 apresentaram 

Tabela 18 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para 
os filmes de poli(azo-Bismarck Y) formados variando a velocidade de varredura de 10 a 
100 mV s-1. Resultados obtidos sem incidência de luz e com incidência de luz sobre o 
sistema, respectivamente. 
 

mV s-1 Cμ (μF cm-2)  Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

 Sem incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 9,080 27,79 631,2 

50 9,200 27,42 631,2 

25 9,410 26,81 631,2 

10 10,90 23,15 631,2 

 -0,2 V vs ECS 

100 20,13 41,36 191,2 

50 20,28 41,06 191,2 

25 21,39 38,93 191,2 

10 25,11 33,16 191,2 

 Com incidência de luz 
0,4 V vs ECS 

100 9,160 27,54 631,2 

50 9,380 26,90 631,2 

25 9,460 26,67 631,2 

10 10,93 23,08 631,2 

 -0,2 V vs ECS 

100 20,30 41,02  

50 21,68 38,40  

25 21,70 38,37  

10 25,23 33,00  
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maiores valores de fotocorrente, essa velocidade foi escolhida para dar continuidade 

aos demais estudos com os filmes poliméricos de poli(azo-Bismarck Y). 

 

5.5 Efeito da incorporação de óxido de grafeno na matriz polimérica do poli(azo- 

Bismarck Y) 

 
 A incorporação do óxido de grafeno na matriz polimérica do poli(azo-Bismarck 

Y) foi realizada como já mencionado anteriormente para o filme de poli(azo-Bismarck 

R). O voltamograma referente ao processo de eletrodeposição do nanocompósito 

pode ser visto na Figura 44. A formação do filme nanocompósito de poli(azo-Bismarck 

Y) ocorreu assim como já discutido para o poli(azo-Bismarck R), através da alternância 

das camadas do polímero e o óxido de grafeno. 

 

Figura 44 - Voltamograma cíclico obtido na etapa de eletropolimerização de 10 mmol L-1 de 
BBY em HCl 0,1 mol L-1 com suspensão de óxido de grafeno 0,5 mg L-1 em superfície de FTO. 
Velocidade de varredura de 10 mV s-1, após 25 ciclos de potencial. Inset: ampliação do 
voltamograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

Após a eletrodeposição e redução eletroquímica,  o nanocompósito foi 

analisado  por voltametria cíclica, cronoamperometria e espectroscopia de impedância 

eletroquímica. A Figura 45 compara o comportamento eletroquímico do 
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nanocompósito poli(azo-Bismarck Y)-rGO, em solução de KCl de 0,5 mol L-1 (pH 2,0) 

com a resposta eletroquímica do poli(azo-Bismarck Y). É possível observar um 

aumento dos valores de corrente durante toda a extensão do voltamograma, 

demonstrando um aumento da contribuição da corrente capacitiva, sendo um 

comportamento característico de eletrodos modificados com óxido de grafeno 

reduzido (HUANG; LI; SHI, 2014; SUN; SHI, 2013). 

 
Figura 45 - Comportamento eletroquímico do poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-
rGO otimizados em KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Velocidade de varredura de 25 mV s-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
O filme formado a partir do nanocompósito também foi analisado por 

cronoamperometria. A fotorresposta do nanocompósito comparada a do poli(azo-

Bismarck R) otimizado, pode ser observada na Figura 46, em que nota-se um aumento 

na magnitude da fotocorrente gerada tanto aplicando-se um potencial anódico como 

catódico para o nanocompósito em relação ao polímero. Para o poli(azo-Bismarck Y)-

rGO, aplicando-se  potencial anódico, a fotocorrente variou 1,05 µA e para poli(azo-

Bismarck Y) variou 0,99 µA. Ao aplicar-se o potencial anódico, o filme de poli(azo-

Bismarck Y)-rGO apresentou uma variação de fotocorrente de 0,14 µA e o filme de 

poli(azo-Bismarck Y) uma variação de 0,11 µA. Dessa forma, mais uma vez os estudos 
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indicaram uma melhora na fotorresposta devido a incorporação do óxido de grafeno 

reduzido. 

Figura 46 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre os filmes de poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 (pH 
2,0). Potencial fixo aplicado de A) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Afim de investigar as propriedades interfaciais dos filmes formados com grafeno 

e sem grafeno, foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica da mesma forma que nos estudos anteriores. As Figuras 47 A e B 

apresentam os espectros de Nyquist obtidos para os filmes de poli(azo-Bismarck Y) e 

poli(azo-Bismarck Y)-rGO em ambos os potenciais sem a incidência de luz e sob 

incidência de luz. Para maior compreensão dos espectros de impedância e para 

determinação dos parâmetros elétricos de capacitância química (Cμ) e resistência 

(Req) dos filmes poliméricos, os espectros de impedância de Nyquist, foram 

convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) apresentados na Figura 

47 C. 

Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 47) foram determinados 

os valores para capacitância química e resistência dos filmes poliméricos formados 

em diferentes velocidades de varredura em potencial anódico e catódico, sem 

iluminação e sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito 

no estudo anterior e são apresentados na Tabela 19.  
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Figura 47 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos de FTO/poli(azo-Bismarck Y) e FTO/poli(azo-Bismarck Y)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 
(pH 2,0) Potencial fixo a) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS sob incidência de luz e sem incidência de 
luz. C) Espectros capacitivos de Nyquist 

 

 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
Analisando os valores obtidos na Tabela 19, observou-se um aumento de Cμ  

pela incorporação do óxido de grafeno, tanto em potencial anódico, como em potencial 

catódico. Além de também uma diminuição da resistência, que foi mais significativa 

em potencial catódico, e isso pode ser explicado porque em potencial catódico o 

grafeno está em sua forma reduzida, mais condutora (OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2018).  Tanto a diminuição da resistência de transferência de carga no nanocompósito, 
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como a melhora na fotorresposta, pode ser explicada pela interação stacking π-π que 

se forma entre o polímero e o óxido de grafeno reduzido, como já discutido 

anteriormente (GONÇALVES; MORAES; PEREIRA, 2016). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
5.6 Análise dos filmes otimizados 

 

5.6.1 Caracterização por espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e 

visível 

 
As propriedades ópticas dos filmes poliméricos e dos filmes de nanocompósitos 

foram investigadas através da técnica de espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta e visível (UV-Vis). Os resultados são apresentados na Figura 48. 

Todos os filmes testados apresentaram as bandas de absorção características 

dos filmes poliméricos de azobenzeno, sendo elas em 378 e 445 nm para o poli(azo-

Bismarck R), atribuídas a transição π-π* das conformações trans e cis, 

respectivamente (OLEAN-OLIVEIRA; OLIVEIRA BRITO; TEIXEIRA, 2020; 

PACHECO; OLEAN-OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2020). Observou-se um pequeno 

deslocamento nessas bandas para o filme de poli(azo-Bismarck Y), que apresentou 

Tabela 19 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para 
os filmes de poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO formados com parâmetros 
eletroquímicos otimizados. Resultados obtidos na ausência e na presença de luz.  

 
Cμ (μF cm-2) Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

                                Sem incidência de luz 
                            -0,2 V VS ECS 

Poli(BBY) 9,520 26,50 631,2 
Poli(BBY)-rGO 10,43 24,19 631,2 

                           0,4 V vs ECS 
Poli(BBY) 22,30 45,59 156,6 

Poli(BBY)-rGO 24,39 41,69 156,6 
                         Com incidência de luz 

                           -0,2 V VS ECS 
Poli(BBY) 9,650 26,14 631,2 

Poli(BBY)-rGO 10,48 24,07 631,2 
                          0,4 V vs ECS 

Poli(BBY) 22,36 45,48 156,6 
Poli(BBY)-rGO 24,43 41,61 156,6 
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as bandas de absorção atribuídas a  transição π-π* das conformações trans e cis na 

região de 390 e 452 nm respectivamente. 

 

Figura 48 - Espectros de absorção no UV-Vis para os filmes de a) poli(azo-Bismarck R), 
poli(azo-Bismarck R)-rGO; b) poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO sobre eletrodo 
de FTO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo Derkowska-Zielinska e colaboradores (2017) as propriedades 

espectrais e fotofísicas do azobenzeno são altamente sensíveis aos seus 

substituintes. Segundo os resultados obtidos pelos autores, houve desvio no espectro 

de absorção do polímero estudado para região do vermelho, devido a adição de 
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grupos substituintes doadores de densidade eletrônica na molécula (DERKOWSKA-

ZIELINSKA; SKOWRONSKI; BIITSEVA; GRABOWSKI et al., 2017). Além disso, 

obteve-se mudanças na energia do bandgap óptico e outras propriedades ópticas do 

polímero, como o índice de refração, causadas pelo efeito do grupo substituinte. 

Assim, as mudanças observadas para a fotorresposta do poli(azo-Bismarck Y) e do 

poli(azo-Bismarck R), estão associadas a essas propriedades ópticas sensíveis as 

mudanças de grupos substituintes no polímero do tipo azo. 

Também observou-se um aumento significativo de absorbância para o poli(azo-

Bismarck Y) em relação ao poli(azo-Bismarck R), sendo que o pico máximo de 

absorção para o poli(azo-Bismarck R) foi de 0,034, enquanto que para o poli(azo-

Bismarck Y) o pico máximo foi de 0,1. Esse fator pode estar relacionado a maior 

quantidade de espécies ativa, presentes nos filmes de poli(azo-Bismarck Y) 

(comparando as Tabelas 6 e 15), sendo este um dos fatores que podem ter levado a 

maior absorção de luz. Dessa forma, tanto o deslocamento das bandas para região 

de maiores comprimentos de onda, quanto o aumento da absorção, podem ter 

favorecido a geração de fotocorrente para o poli(azo-Bismarck Y). 

Outra comparação que pode ser feita é entre os filmes poliméricos e os filmes 

dos nanocompósitos, que também apresentaram picos máximos de absorbância 

maior do que os filmes dos polímeros puros. Isso corrobora com os maiores valores 

de fotocorrente obtidos para os filmes de nanocompósito em relação aos filmes de 

polímero puro. Observou-se também o alargamento da banda referente a 

conformação trans para os nanocompósitos, o que pode ter ocorrido pela 

sobreposição das bandas características do polímero com as bandas de transição 

características do óxido de grafeno (BAO; ZHANG; YANG; WANG et al., 2010). 

O aumento da intensidade de absorção e ampliação da faixa de absorção, após 

a incorporação de grafeno, ocorre devido à transferência de carga intramolecular entre  

o polímero e grafeno e à modificação no bandgap, que também ocorre pela 

incorporação do grafeno. A sobreposição de bandas é um indicativo da presença de 

dois componentes em um sistema híbrido. E pequenos desvios para o vermelho, como 

também foi observado para os filmes de nanocompósitos, são observados 

principalmente devido às interações π–π entre as folhas de grafeno e o anel aromático 

do polímero (BAO; ZHANG; YANG; WANG et al., 2010) 
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5.6.2 Dependência da fotocorrente em função da potência da lâmpada 

 
A dependência da fotocorrente gerada por esses materiais em função da 

potência das lâmpadas foi estudada por cronoamperometria (Figura 49) em que se 

observa um aumento crescente da fotocorrente em função da potência da lâmpada. 

 

Figura 49 - Fotocorrente gerada pelos filmes de poli(azo-Bismarck R), poli(azo-Bismarck R)-
rGO, poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO, em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 
2,0) com radiação de luz pulsada (potência das lâmpadas de  6,5; 9,0; 14,0 W). Potencial 
aplicado -0,1 V vs. ECS.  

Fonte: Autoria própria. 

 
Na Figura 50 é possível observar a fotocorrente gerada em função do potencial 

da lâmpada. Observou-se um comportamento mais próximo do linear para os filmes 

de poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck R)-rGO, característica importante para 

aplicação em fotodetectores (LIU; SUN; MA; YU et al., 2018). Para os filmes de 

poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO, observou-se que a diferença de 



115 

 

 

resposta do polímero puro em relação ao nanocompósito é maior quando se incide 

luz com lâmpadas de menores potências sobre os materiais, indicando que a resposta 

atinge um valor próximo do máximo quando os materiais são incididos com luz de 

lâmpadas de altas potências. 

 

Figura 50 - Fotocorrente gerada por poli(azo-Bismarck Y), poli(azo-Bismarck Y)-rGO, 
poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck R)-rGO, em função da incidência de luz por 
lâmpadas de diferentes potências. 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.3 Análise por Espectroscopia de Impedância eletroquímica aplicando potencial de 

circuito aberto 

 
No potencial de circuito aberto, as reações paralelas de redução e oxidação 

ocorrem simultaneamente na superfície do eletrodo. Assim, a fim de analisar as 

propriedades interfaciais dos filmes poliméricos e dos nanocompósitos depositados 

em FTO nessa condição, foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica em potencial de circuito aberto (OCP). Os diagramas de Nyquist obtidos 

para os materiais mencionados, na presença e na ausência de luz, são apresentados 

na Figura 51a e 51b, respectivamente. Para maior compreensão dos espectros de 
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impedância e para determinação dos parâmetros elétricos de capacitância química 

(Cμ) e resistência (Req) dos filmes, os espectros de impedância de Nyquist, foram 

convertidos nos espectros capacitivos de Nyquist (Cole-Cole) apresentados nas 

Figura 51 C e D. 

 
Figura 51 - Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para os 
eletrodos recobertos com poli(azo-Bismarck R), poli(azo-Bismarck R)-rGO, poli(azo-Bismarck 
Y) e poli(azo-Bismarck Y)-rGO em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0) aplicando potencial de 
circuito aberto (vs. ECS) no escuro (A) e sob iluminação (B). Espectros capacitivos de Nyquist 
para o C) poli(azo-Bismarck R) e seu nanocompósito e  D) poli(azo-Bismarck Y) e seu 
nanocompósito, na presença  e ausência de luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A) B) 
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Através dos espectros capacitivos de Nyquist (Figura 51) foram determinados 

os valores para capacitância química e resistência dos filmes poliméricos formados 

em diferentes velocidades de varredura em potencial anódico e catódico, sem 

iluminação e sob iluminação do sistema. Os valores foram obtidos conforme descrito 

no estudo anterior e são apresentados na Tabela 20.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

De forma muito semelhante aos resultados obtidos nas análises de 

espectroscopia de impedância eletroquímica realizadas para os quatro filmes 

aplicando-se potencial catódico e anódico, observou-se ao aplicar um potencial de 

circuito aberto, um aumento de Cμ devido a incorporação do óxido de grafeno na 

matriz polimérica. Além de também uma diminuição da resistência. Tanto a diminuição 

da resistência de transferência de carga no nanocompósito, como a melhora na 

fotorresposta, pode ser explicada pela interação stacking π-π que se forma entre o 

polímero e o óxido de grafeno reduzido, como já discutido anteriormente 

(GONÇALVES; MORAES; PEREIRA, 2016). 

 
 
5.7 Deposição do nanocompósito poli(azo-Bismarck Y)-rGO sobre o TiO2/FTO 

 
 Uma vez que os filmes de poli(azo-Bismarck Y)-rGO apresentaram os melhores 

resultados de fotocorrente, o nanocompósito foi estudado também na superfície de 

TiO2 para posterior montagem da célula solar. O voltamograma apresentado na Figura 

Tabela 20 - Parâmetros elétricos obtidos através do espectro capacitivo de Nyquist para os 
filmes de poli(azo-Bismarck R),  poli(azo-Bismarck R)-rGO, poli(azo-Bismarck Y) e poli(azo-
Bismarck Y)-rGO  formados com parâmetros eletroquímicos otimizados. Resultados 
obtidos na ausência e na presença de luz aplicando OCP.  

 
Cμ (μF cm-2) Req ( Ω cm2) ω (Hz) 

                   Sem incidência de luz 
Poli(BBR) 9,530 28,59 584,4 

Poli(BBR)-rGO 9,870 27,61 584,4 
Poli(BBY) 9,720 28,47 584,4 

Poli(BBY)-rGO 10,77 25,30 584,4 
                     Com incidência de luz 

Poli(BBR) 9,620 28,47 584,4 
Poli(BBR)-rGO 10,77 25,30 584,4 

Poli(BBY) 10,15 26,84 584,4 
Poli(BBY)-rGO 10,71 25,44 584,4 
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52 apresenta o perfil de eletropolimerização do nanocompósito sobre o TiO2, utilizando 

os parâmetros eletroquímicos otimizados em estudos anteriores (item 5.5). 

 O perfil de eletropolimerização se mostrou bastante semelhante ao de 

eletropolimerização do poli(azo-Bismarck Y)-rGO em FTO (sem o TiO2), sendo 

observados os picos referentes aos processos de formação do cátion radical (que dá 

início ao processo de eletropolimerização), e de oxidação e redução do grupo azo, 

como discutido no item 5.1 e 5.4. Além dos picos característicos da 

eletropolimerização do poli(azo-Bismarck Y)-rGO, observou-se um pico mais 

acentuado no primeiro ciclo, que se diferencia dos perfis de eletropolimerização 

apresentados anteriormente. Portanto, esse pico foi associado a formação dos cátions 

radicais sobre a superfície do TiO2 no primeiro ciclo. Observa-se ainda um continuo 

decréscimo da corrente a cada ciclo na região de 0,8 a 1,0 V, e um aumento da 

corrente a cada ciclo nos picos I e II (inset da Figura 52) indicando uma 

eletropolimerização efetiva a cada ciclo de potencial aplicado (KUMAR; TANG; CHEN, 

2008). 

 

Figura 52 - Voltamograma cíclico da eletropolimerização de 10 mmol L-1 de BBY em                       
HCl 0,1 mol L-1 com suspensão de óxido de grafeno 0,5 mg L-1 em superfície de TiO2/FTO. 
Velocidade de varredura de 10 mV s-1, após 25 ciclos de potencial. Inset: ampliação do 
voltamograma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria. 
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A fotocorrente gerada pelo eletrodo de FTO/TiO2 contendo o nanocompósito 

eletrodepositado, foi analisada por cronoamperometria. Os resultados são 

apresentados na Figura 53. Observou-se uma variação na corrente de 0,35µ após a 

incidência da luz, em potencial anódico, e de 2,64 µ, em potencial catódico, o que é 

mais que o dobro da fotocorrente gerada pelo eletrodo sem o TiO2. Como esperado 

esse aumento ocorre devido ao subnível energético gerado pelo óxido semicondutor, 

que facilita a transferência de elétrons para o FTO, diminuindo processos de 

recombinação e aumentando a eficiência na geração de fotocorrente (WANG; WU; 

DING; YU et al., 2015). O esquema da Figura 54 ilustra a transição do elétron fotogerado 

do poli(azo-Bismarck Y)-rGO para a banda de condução do óxido de titânio e 

posteriormente para o FTO. O valor do bandgap para o nanocompósito foi calculado 

pelo gráfico de Tauc e o valor do orbital HOMO calculado pela voltametria cíclica. 

 

Figura 53 - Resposta de densidade de fotocorrente obtida após incidência de luz pulsada 
sobre o eletrodo FTO/TiO2/poli(azo-Bismarck Y) em KCl 0,5 mol L-1 (pH 2,0). Potencial fixo 
aplicado de A) 0,4 V e B) -0,2 V vs ECS. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 54 - Gráfico de Tauc e esquema de transição de elétrons do nanocompósito/TiO2/FTO. 
O valor do nível energético de BC e I-/I3- foram retirados da literatura (WANG; WU; DING; YU 
et al., 2015). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.8 Aplicação do fotoeletrodo estudado na DSSC 

 
 Conforme detalhado no item 4.6, o eletrodo FTO/TiO2/poli(azo-Bismarck Y)-

rGO foi utilizado para montagem da célula solar, sendo colocado em contato com o 

contra-eletrodo de platina através da solução eletrolítica contendo íons iodetos e 

triiodetos, que foi colocada entre os 2 eletrodos. A curva J x V (densidade de corrente 

x potencial), principal medida de caracterização das DSSC, foi obtida no escuro e sob 

iluminação solar, os resultados são apresentados na Figura 55.  

A partir da curva apresentada na Figura 55, alguns importantes parâmetros de 

caracterização da célula solar foram identificados. Sendo eles a JSC = 0,01 mA, que é 

a densidade de corrente por centímetro quadrado obtida quando a célula solar entra 

em curto-circuito e VOC = - 0,04 V que é o potencial de circuito aberto (o circuito aberto 

nas DSSCs é a diferença entre o nível de Fermi do semicondutor sob iluminação e o 

potencial do redox de eletrólito).  

 Os valores de JSC e VOC obtidos são bem baixos em relação aos valores 

encontrados na literatura para este tipo de célula (GIRI; RAUT; PATRA, 2020; WANG; 

WU; DING; YU et al., 2015), em que os valores de JSC são em média 8,0 mA e os 

valores de VOC 0,6 V. Baixos valores de JSC e VOC acarretarão em uma baixa eficiência 

do dispositivo. No entanto, a eficiência da célula pode ser melhorada a partir da 

otimização da composição dos outros materiais que compõem a célula, como por 

exemplo, fazendo o tratamento do TiO2 com o TiCl4, e adicionando aditivos ao 
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eletrólito, o que já vem sendo relatado na literatura (ZHANG; XIAO; ZHU; ZHAO et al., 

2018). 

 

Figura 55 - Curva I x V para o para a DSSC obtida por voltametria linear. Inset: ampliação do 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Também foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica na célula já montada. Os Diagramas de Nyquist obtidos para a célula 

no escuro e sob incidência de luz são apresentados na Figura 56A. Os espectros de 

Nyquist exibem dois semicírculos sobrepostos, como é possível identificar pelo 

espectro de Bode (Figura 56B) no escuro, em que se notou a presença de dois picos, 

sendo que esses picos também são sobrepostos no espectro de Bode quando o 

sistema está sob iluminação. 

 Através do modelo de circuito elétrico equivalente os espectros foram 

ajustados matematicamente ao circuito elétrico apresentados na Figura 56C. O 

circuito obtido apresenta uma resistência óhmica  (RΩ)  associada às resistências do 

eletrólito e contatos elétricos nas DSSCs, um elemento de CPE associado a dupla 

camada elétrica (CPEDC),  uma resistência associada ao transporte de carga (Rtr), uma 

capacitância química (Cμ) e uma resistência de recombinação de carga (Rrec),  sendo 
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esses elementos associados aos processos que ocorrem na DSSC (ZHANG; YANG; 

WANG; GURZADYAN et al., 2019).  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 21 -   Parâmetros elétricos obtidos através do circuito equivalente para célula solar 
(FTO/TiO2/poli(azo-Bismarck Y)-rGO/eletrólito/Pt). Resultados obtidos sem iluminação e sob 
iluminação aplicando OCP.  
 

 RΩ 

 cm2 

CPEDC 

Fs-1cm-2 
DC Rtr 

K cm2 
C 

F cm-2 

Rrec 

K cm2 
Sem 

iluminação 18,14 40,90 0,780 3,446 4,252 23,65 

Sob 
iluminação 17,37 61,70 0,793 2,997 6,368 4,178 

Figura 56 – A) Espectros de impedância do plano complexo de Nyquist registrados para a 
célula solar (FTO/TiO2/poli(azo-Bismarck Y)-rGO/eletrólito/Pt) aplicando potencial de circuito 
aberto (vs. ECS). B) Espectros de impedância do plano complexo de Bode. C) circuito elétrico 
equivalente. 
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O acumulo de carga e o aumento da densidade de elétrons na banda de 

condução do TiO2, podem levar a recombinação de elétrons injetados na banda de 

condução do TiO2 para o I3- do eletrólito. Isso pode ser identificado pela formação de 

pequenos semicírculos, ou a diminuição dos mesmos, quando comparados a células 

em que esse fenômeno não ocorre, ou ocorre em menor quantidade. O acumulo de 

carga e o aumento da densidade de elétrons na banda de condução do TiO2 também 

podem favorecer a obtenção de baixos valores de Voc (MOZAFFARI; NATEGHI; 

ZARANDI, 2014). Assim, o baixo valor de Voc obtido para a célula sensibilizada pelo 

poli(azo-Bismarck Y)-rGO pode estar relacionado a esses fatores. 

A partir do pico de frequência (𝑓) em regiões médias do diagrama de Bode e 

da equação 8 é possível calcular o maior tempo de vida do elétron na banda de 

condução do TiO2 (ZHANG; YANG; WANG; GURZADYAN et al., 2019; OMAR; ALI; 

ABD RAHIM, 2020). Assim o valor de tempo de vida útil do elétron na banda de 

condução do TiO2 é:  𝜏 = 150 𝑚s   

 

𝜏ℎ𝑟 = 1/2𝜋𝑓𝑚á𝑥                 (8) 

 

Comparando o valor obtido com os valores de 𝜏 encontrados na literatura, para 

as DSSCs sensibilizadas por polímero: 108,5 ms (WANG; WU; DING; YU et al., 2015); 

110,2 ms (WANG; LIU; WANG; LIU et al., 2019); 140,3 ms (WANG; DING; WANG; 

ZHOU et al., 2015), verifica-se que o  valor de  𝜏  obtido para a célula sensibilizada 

pelo poli(azo-Bismarck Y)-rGO tem uma alta magnitude. Isso implica em alta eficiência 

para a DSSC, já que, um maior valor de  𝜏  é favorável na obtenção de dispositivos 

de maior eficiência e com maiores valores de JSC (FAKHARUDDIN, 2014). Assim, 

apesar do baixo valor de Voc  e Jsc obtido para a célula sensibilizada pelo poli(azo-

Bismarck Y)-rGO, o valor de  𝜏 obtido foi satisfatório.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Algumas considerações que podem ser feitas a partir deste trabalho de 

pesquisa é que a formação dos filmes poliméricos de Bismarck Brown R e Bismarck 

Brown Y sobre o substrato condutor de FTO se deu de forma satisfatória pela técnica 

de eletropolimerização. Através da caracterização eletroquímica do filme de poli(azo-

Bismarck R) e poli(azo-Bismarck Y), foi possível estudar o mecanismo de 

polimerização do grupo azo, bem como a atividade de seu par redox.  

 Por meio das técnicas eletroquímicas de voltametria cíclica, 

cronoamperometria e espectroscopia de impedância de eletroquímica foi possível 

analisar o efeito da variação do número de ciclos de potenciais aplicados na 

eletropolimerização do poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-Bismarck Y) e o efeito da 

variação da velocidade de varredura na etapa de eletropolimerização frente a resposta 

eletroquímica de ambos os filmes poliméricos. Além da resposta eletroquímica 

estudou-se, através das mesmas técnicas, a variação da fotorresposta desses 

materiais variando-se esses mesmos parâmetros na etapa de eletropolimerização. A 

partir desses resultados foram obtidos os parâmetros otimizados para preparo dos 

filmes poliméricos que respondem de maneira mais eficiente a luz. 

O estudo de comparação dos filmes de poli(azo-Bismarck R) e poli(azo-

Bismarck  Y) também foi realizado. Obteve-se além de menores valores de resistência 

para o poli(azo-Bismarck Y), um aumento de 4 vezes o valor da fotocorrente gerada 

pelo poli(azo-Bismarck Y), quando comparado aos valores obtidos para o poli(azo-

Bismarck R). 

A formação dos nanocompósitos poli(azo-Bismarck R)-rGO e poli(azo-

Bismarck Y)-rGO também foi realizada de forma satisfatória através do mecanismo de 

eletropolimerização/eletrodeposição. Após a incorporação do oxido de grafeno à 

cadeia polimérica, observou-se uma diminuição da resistência do material com 

aumento da fotocorrente gerada pelo dispositivo para ambos os nanocompósitos. Isso 

indica resultados positivos para incorporação do óxido de grafeno reduzido à matriz 

polimérica dos polímeros estudados, devido principalmente as interações stacking π-

π que ocorrem entre as folhas de grafeno e o polímero. 

Uma vez que o nanocompósito poli(azo-Bismarck Y)-rGO apresentou a melhor 

fotorresposta nos estudos realizados, o mesmo foi aplicado como fotossensibilizador 

de uma célula do tipo DSSC. Apesar dos baixos valores de Jsc e Voc obtidos, o material 
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se mostrou promissor como fotossensilizador para esse tipo de célula e ainda para 

aplicação em outros dispositivos fotovoltaicos, sendo uma alternativa de menor custo 

do que os sensibilizadores de complexos de rutênio e outros metais. 

 Assim, propõe-se como estudos futuros a otimização da composição da DSSC, 

utilizando-se de estratégias já presentes na literatura, que melhoram as propriedades 

do óxido de titânio e do eletrólito composto de íons iodetos e triiodetos visando a 

melhoria da eficiência da célula solar. Além disso, propõe-se, como estudos futuros, 

a aplicação do nanocompósito poli(azo-Bismarck Y) em outros tipos de dispositivos 

fotossensíveis. 
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