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RESUMO 

 

Andrade, T. M. Partículas de Hidróxido de Níquel [Ni(OH)2]: Efeito dos Precursores, 

Estudo Espectroscópico e Eletroquímico. 121p. Tese de Doutorado – Doutorado 

Associado em Química (UEL/UEPG/UNICENTRO) – Universidade Estadual do Centro 

Oeste (UNICENTRO), Guarapuava –Pr, 2018. 
  

No presente trabalho é descrito o processo de síntese, caracterização e 

comportamento eletroquímico de partículas hidróxido de níquel [Ni(OH)2]. Essas 

partículas foram obtidas a partir da combinação de diferentes sais precursores via método 

de precipitação direta com agentes alcalinos. Inicialmente, foi realizada a caracterização 

dos sais precursores de níquel (acetato de níquel tetrahidratado, cloreto de níquel 

hexahidratado e nitrato de níquel hexahidratado). Identificou-se a rede cristalina e os 

parâmetros de rede de cada precursor. Os espectros eletrônicos mostram as regiões de 

absorção, atribuído as transições eletrônicas do ion Ni2+. A análise de colorimetria pelo 

método CIELab, classificou os sais precursores em função da intensidade de cor verde 

(nitrato> cloreto> acetato). Curvas termogravimétricas possibilitaram quantificar o grau 

de hidratação dos sais precursores. As partículas de Ni(OH)2 são sólidos de diferentes 

cores e tons, variando na região do verde ao amarelo. A caracterização estrutural por 

difração de raios X possibilitou identificar as fases e o grau de cristalinidade das 

partículas. Predomina o polimorfo de β-Ni(OH)2 quando sintetizados a partir de sais de 

cloreto e nitrato (grau de cristalinidade entre 68,2% e 76,2%). Enquanto que, acetato de 

níquel gerou fases mistas contendo os polimorfos α/β (grau de cristalinidade entre 32,9 e 

62,9%). Elevadas áreas superficiais foram obtidas para as partículas do grupo com NaOH: 

AcNa - 416,5 m2 g-1; ClNa - 11,43 m2 g-1 e NitNa - 103,7 m2 g-1, respectivamente. As 

partículas mistas α/β-Ni(OH)2 apresentam baixo índice de luminosidade (CIELab). 

Enquanto que, as partículas β-Ni(OH)2 apresenta alto índice de luminosidade. A 

morfologia das partículas está na forma de agregados de tamanhos irregulares e superfície 

rugosa. As medidas eletroquímicas realizadas para eletrodo de pasta de carbono 

modificado com as partículas de hidróxido de níquel (Ni(OH)2/EPC), possibilitou a 

definição de três eletrodos com as melhores respostas em termos de corrente de pico: 

AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC. A estabilidade de corrente foi atingida com 50 

ciclagens sucessivas, como pre-tratamento do eletrodo. As melhores respostas foram 

obtidas em KOH (1 mol L-1). O estudo de velocidade de varredura mostra que o processo 

de transferência de carga é limitado por difusão. A partir de medidas de 

cronoamperometria foi possível identificar os limites de detecção e quantificação de 

álcool etílico: AcNa/EPC [LD= 0,331 mmol L-1; LQ= 1,00 mmol L-1]; NitNa/EPC [LD= 

0,427 mmol L-1; LQ= 1,29 mmol L-1] e ClNa/EPC [LD= 0,444 mmol L-1; LQ= 1,35 mmol 

L-1]. Por fim, testes preliminares evidenciaram aplicações promissoras do eletrodo 

AcNa/EPC como sensor frente a outros analitos como, álcool benzílico, ciclo hexanol, 

glicerol e uréia. 
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ABSTRACT 

 

Andrade, T. M. Nickel Hydroxide Particles [Ni(OH)2]: Effect of Precursors, 

Spectroscopic and Electrochemical Study. 121p. Doctoral Thesis – Associate 

Doctorate in Chemistry (UEL/UEPG/UNICENTRO) – Universidade Estadual do Centro 

Oeste (UNICENTRO), Guarapuava –Pr, 2018. 

 

In this paper, the synthesis, characterization and electrochemical behavior of nickel 

hydroxide (Ni(OH)2) particles have been described. These particles were obtained from 

a combination of different precursor salts via a direct precipitation method using alkaline 

agents. Initially, the nickel precursor salts (nickel acetate tetrahydrate, nickel chloride 

hexahydrate, and nickel nitrate hexahydrate) were characterized. The crystalline lattice 

and the network parameter of each precursor were identified. The electronic spectra of 

these precursor salts showed regions of absorption assigned to the electron transitions in 

Ni2+. A CIELab colorimetric analysis classified the precursor salts as a function of green 

color intensity (nitrate > chloride > acetate). Thermogravimetric studies helped quantify 

the degrees of hydration of these precursor salts. As-synthesized Ni(OH)2 particles are 

solids of different cores and tons, varying in the region of the green to the side. Structural 

characterization by X-ray diffraction analysis helped identify the phases and the degree 

of crystallinity of the particles. The β-Ni(OH)2 polymorph predominates when 

synthesized from chloride and nitrate salts (degree of crystallinity 68.2–76.2%). On the 

other hand, nickel acetate generated mixed phases containing the both α and β polymorphs 

(degree of crystallinity 32.9–62.9%). Large surface areas were obtained for the particles 

of the NaOH group: AcNa, 416.5 m2 g-1; ClNa, 11.43 m2 g-1; NitNa, 103.7 m2 g-1. The 

mixed particles α/β-Ni(OH)2 present low index of luminosity (CIELab), while pure β-

Ni(OH)2 particles present high index of luminosity. The morphology of the particles is 

revealed to be aggregates of irregular sizes and rough surface. The electrochemical 

measurements using carbon paste electrode modified with nickel hydroxide particles 

(Ni(OH)2/EPC) allowed the definition of three electrodes with the best responses in terms 

of peak current: AcNa/EPC, ClNa/EPC, and NitNa/EPC. Current stability was achieved 

with 50 successive cycles as pre-treatment of the electrode. The best responses were 

obtained in KOH (1 mol L-1). The scanning speed study shows that the charge transfer 

process is diffusion-limited. The chronoamperometry measurements helped identify the 

limits of detection and quantification of ethyl alcohol: AcNa/EPC [LD = 0.331 mmol L-

1; LQ = 1.00 mmol L-1]; NitNa/EPC [LD = 0.427 mmol L-1; LQ = 1.29 mmol L-1] and 

ClNa/EPC [LD = 0.444 mmol L-1; LQ = 1.35 mmol L-1]. Finally, preliminary tests showed 

promising applications of the AcNa/EPC electrode as a sensor for analytes such as benzyl 

alcohol, cyclohexanol, glycerol and urea. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Química de Materiais 

A “Química de Materiais” tornou-se uma área com identidade própria e está 

intimamente relacionada com a ascensão do homem. Isso porque desde a idade da pedra, 

do ferro e do bronze, o uso e o aperfeiçoamento dos materiais (pedra, argila, madeira, 

couro, etc,) que o homem dispunha a sua volta já era considerado uma prática usual. E, 

derivado disso, o aperfeiçoamento das habilidades em desenvolver e criar novos materiais 

que satisfaçam as necessidades humanas, tem-se mostrado grandioso diante das novas 

tecnologias [1-2]. 

Pode-se entender como o ramo da química que se dedica ao estudo de novos 

materiais, abrangendo a síntese, caracterização (compreensão das propriedades) e 

aplicações, para que assim, possa gerar ou contribuir no desenvolvimento de novas 

tecnologias. A contribuição da química de materiais no desenvolvimento da sociedade é 

visível nos diversos setores: socioeconômicos, alimentício, cultural, em moradias, 

industriais, entre outros, basta observar tudo o que nos cerca. 

Entende-se por materiais, aquelas substâncias que possuem propriedades 

utilizáveis em estruturas, dispositivos ou em produtos consumíveis [2]. E, para que esses 

materiais sejam desenvolvidos de forma útil a humanidade, deve-se observar a relação 

direta entre a síntese, propriedades e aplicação. Na Figura 1 são evidenciados os 

componentes básicos que devem ser levados em consideração durante o processo de 

obtenção de novos materiais. Segundo Zarbin (2007) [2], inicialmente deve-se definir a 

aplicação a que se destina o material e quais as principais características necessárias para 

tal aplicação. Definido a aplicação e as características, deve-se estudar qual estrutura e 

composição química esse novo material deve apresentar para que sua aplicação seja 

efetiva. E por fim, investiga-se quais rotas de síntese são favoráveis para a obtenção do 

material com a estrutura, composição e características já definidas [3]. 

A definição da rota de preparo/síntese corresponde a forma que o material é feito, 

se ocorre naturalmente ou produzido pelo homem. E, essa etapa envolve o estudo de 

diferentes reagentes, precursores e de metodologias mais adequadas para o preparo. 

Envolve ainda o conhecimento, a compreensão das reações químicas envolvidas, o 

desenvolvimento e otimização de novas rotas de preparo. Com isso a síntese e o 

processamento (modelagem do material em algo aplicável) integram o primeiro momento 

de obtenção do material desejado [2-3]. 
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Figura 1. Constituintes básicos do processo de desenvolvimento de novos materiais. 

Adaptado de [1]. 

 

A caracterização do material, definição da estrutura e composição, envolve o uso 

de técnicas químicas e físicas de análise. É nesse momento que ocorre a definição das 

propriedades e características do material, tais como a proporção estequiométrica, do grau 

de pureza, da existência ou não de imperfeições, do grau de organização do material (se 

é altamente cristalino ou amorfo), do tamanho, da forma e morfologia das partículas, da 

porosidade, volume e forma do poro, resistência mecânica, resistência a intempéries e, 

outras diversas características que um material pode apresentar [2,4-8]. 

Assim como a caracterização, o estudo das propriedades do material é diretamente 

dependente do uso de equipamentos específicos, para a determinação de atividades 

ópticas, elétricas, magnéticas, catalíticas, entre outras. Sendo que essas propriedades são 

desejadas em função da aplicação final, e que vão nortear a escolha da rota de síntese. No 

momento da aplicação é que essas propriedades vão conferir utilidade ao material 

sintetizado, para uso por exemplo em dispositivos elétricos, sejam eles em escala nano, 

micro ou macro [1-3]. 

Diversos metais são tidos como base de estudo para a síntese de novos materiais, 

sendo os mais usuais o ferro (Fe), níquel (Ni), cobre (Cu) e alumínio (Al), em função de 

sua maior disponibilidade na crosta terrestre. Nakajima e colaboradores [9] 

desenvolveram um estudo acerca do consumo global de materiais a base de níquel, cobre 
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e ferro, a fim de identificar o fluxo mundial de material a base desses metais, no comércio 

global entre 231 países e regiões e com isso propor um controle do ciclo dos metais. Os 

resultados evidenciaram níveis de consumo aparente (soma matemática = produção + 

importações - exportações) de ferro, cobre e níquel de 1,7 Pg, 20 Tg e 2,1 Tg, 

respectivamente. Nesse estudo, o consumo de ferro se classifica como o maior, seguido 

pelo níquel. 

O elevado consumo de níquel deve-se a sua alta gama de aplicações e 

disponibilidade natural. Encontrado em níveis próximos a 0,0099 % na crosta terrestre 

sob forma de sulfetos, óxidos e silicatos minerais. O níquel metálico e compostos de 

níquel, como por exemplo o hidróxido de níquel [Ni(OH)2], são usados em processos 

industriais e comerciais, tais como em ligas metálicas [10-12], materiais cerâmicos [13-

14], pigmentos [15-16], processos de galvanoplastia [17-18], entre outros processos [19]. 

Especificamente, hidróxido de níquel tornou-se um importante componente no 

desenvolvimento de materiais eletroativos como: inibidores de corrosão [19] e aplicação 

em fotocatálise [20-22], eletrocatálise e eletrossíntese [23-25], sensores eletroquímicos 

[26-29], supercapacitores e outros [30-35]. 

Por apresentar propriedades eletrocrômicas, Ni(OH)2 encontra aplicações em 

dispositivos como retrovisores de automóveis e janelas inteligentes, isso porque possui a 

capacidade de bloquear ou filtrar a luz e até mesmo calor [25]. 

O hidróxido de níquel tem sido objeto de estudo importante no desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de materiais eletroquímicos. Inúmeros avanços no preparo e na 

caracterização de hidróxido de níquel contribuíram e ainda contribuem para que 

propriedades específicas sejam desenvolvidas nesse material. E dessa forma, com o 

intuito de contribuir para esse avanço, este trabalho visa a síntese de materiais hidróxido 

de níquel, a partir de diferentes materiais precursores: sais de níquel (acetato, cloreto e 

nitrato de níquel) e agentes alcalinos (hidróxido de sódio, potássio e amônio). Tendo 

como objetivo a determinação das diferenças estruturais por meio das caracterizações de 

difração de raios X (DRX), espectroscopia UV-Vis, determinação da área superficial por 

BET, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espalhamento de luz (DLS) e 

comportamento eletroquímico por voltametria cíclica. E avaliando por fim, a 

potencialidade dos materiais na eletrooxidação de álcoois. 
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1.2 Hidróxido de Níquel [Ni(OH)2] – Aspectos estruturais 

Conforme mostrado na Figura 2, o Ni(OH)2 faz parte dos compostos inorgânicos 

constituídos por lamelas que, são camadas bidimensionais sobrepostas. O 

aperfeiçoamento dos estudos acerca do Ni(OH)2 é permanente em função da sua grande 

aplicação em baterias e por apresentar diferentes polimorfos, sendo os dois principais α-

Ni(OH)2 e o β-Ni(OH)2, alfa e beta hidróxido de níquel respectivamente [36-40]. A 

diferenciação desses polimorfos ocorre em função de alguns aspectos fundamentais 

relacionados à sua estrutura cristalina e propriedades eletroquímicas. 

 

 

Figura 2. Diferenças estruturais entre as fases α e β-Ni(OH)2. Adaptado de [25]. 

 

O polimorfo α-Ni(OH)2 (Figura 2) consiste em lamelas empilhadas de Ni(OH)2 

com ânions precursores e moléculas de água intercalados, ou seja, ocupando os espaços 

entre as lamelas, com estrutura do cristalina do tipo hexagonal compacta. O polimorfo β-

Ni(OH)2 ocorre naturalmente no mineral “theophrastite” [41-42] e apresenta estrutura 

hexagonal compacta isoestrutural da brucita (Mg(OH)2) (Figura 3) [43]. 

Os dois polimorfos quando no seu estado reduzido – Ni (II) - apresentam 

coloração verde, mas quando oxidados a Ni (III) sua coloração é marrom e são 

denominados γ – NiOOH e β – NiOOH, gama e beta oxihidroxido de níquel 

respectivamente [25, 36-40]. 

A diferença estrutural entre os polimorfos α e β está na organização das lamelas 

ao longo do eixo cristalográfico c. Então, conforme evidenciado na Figura 2, a fase β 

apresenta lamelas do tipo ordenadas e com distância interlamelar de aproximadamente 

4,6 Å, diferentemente da fase α, a qual é desordenada e com distância interlamelar de 

aproximadamente 8 Å. Essa diferença organizacional e de distância interlamelar ocorre 

em função da presença de quantidades significativas de moléculas de água e ânions entre 

as lamelas da fase α, a qual possui uma quantidade menor de íons hidroxila (OH-) 
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deixando as lamelas carregas positivamente e facilitando a intercalação de ânions 

provenientes dos precursores usados na síntese [44-45]. 

 

 

Figura 3. Estrutura cristalina do polimorfo β-Ni(OH)2 a) célula unitária e b) célula 

unitária em perspectiva. Esferas de tamanho médio (cinza): Ni2+, esferas grande 

(vermelho): O2+ e esferas pequenas (rosa): H+. Adaptado de [43]. 

 

A maior desordem organizacional das lamelas e distância entre elas na fase α, 

permite uma maior exposição dos sítios ativos do Ni(OH)2 e melhor difusão iônica, 

implicando em um desempenho eletroquímico mais efetivo. Contudo, à medida que 

Ni(OH)2 é submetido a processos de ciclagens eletroquímicas sucessivas em meio 

altamente alcalinos, a fase α converte-se facilmente para a fase β, reduzindo então a sua 

capacidade eletroquímica. 

Na Figura 4, o diagrama de Bode [25, 46] mostra a conversão de fases do Ni(OH)2. 

Durante o processo se ciclagem continua, a fase α sofre uma organização e redução do 

espaçamento interlamelar tornando-se então a fase β e com isso perde parte de sua 

capacidade de carga. A fase β quando submetida a um processo de sobrecarga se converte 

na fase γ irreversivelmente em função da variação brusca causada na distância 

interlamelar, provocando estresse mecânico e consequentemente a deterioração do 

Ni(OH)2 [25, 46]. 
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Figura 4. Diagrama de Bode que descreve as diferentes formas estruturais de Ni(OH)2. 

Adaptado de [25, 46]. 

 

Tendo em vista as diferenças estruturais dos polimorfos de Ni(OH)2, estes podem 

ser diferenciados através de técnicas de caracterização diversas, tais como espectroscopia 

Raman, espectroscopia no infravermelho e difração de raios X. Porém a técnica de 

difração de raios X é a que melhor distingue e caracteriza essas fases, isso pelo fato de 

que além de fornecer o perfil cristalográfico de cada uma, fornece valores referentes a 

distância interlamelar, grau de cristalinidade e tamanho de cristalito. 

Dermourgues-Guerlou et al. [47] avaliaram através da difração de raios X a 

formação das fases de Ni(OH)2 sintetizados por precipitação direta sem e com manganês 

substituído em duas diferentes proporções. Os difratogramas obtidos são mostrados na 

Figura 5.A. Nota-se que a síntese de Ni(OH)2 não substituído gera a formação de fase β 

com picos mais definidos e intensos, ao contrário do que se observa na fase α pura, onde 

a intensidade baixa e pouca definição de picos é reflexo da desorganização lamelar e 

intercalação de íons. E por fim, detectaram ainda a formação de fase mista α/β-Ni(OH)2, 

ou seja, presença de picos característicos da fase β, com deslocamento de posição em 2θ 

e má definição de picos atribuídos a presença de fase α. 

 



 
 

26 

 

 

Figura 5. Difratogramas de raios X obtidos de diferentes fases de Ni(OH)2 com e sem 

intercalação de manganês em diferentes proporções (A), e fases α e β-Ni(OH)2 puras (B). 

Adaptado de [47 - 48].  

 

Na Figura 5.B são mostradas as linhas de difração obtidas por Wehrens-Dijksma 

[48] das duas fases principais do Ni(OH)2, em suas formas puras. A diferença nos 

difratogramas é clara quando se observa primeiramente a definição e intensidade das 

linhas de difração. A posição dos picos é fator primordial para a distinção das fases. Hall 

et al. [43] sumarizaram as principais linhas de difração com seus planos hkl, posição em 

2θ e a distância interlamelar das fases α e β-Ni(OH)2. Na Tabela 1, são apresentados 

alguns desses valores. 

 

Tabela 1.  Parâmetros de difração de raios X das fases α e β-Ni(OH)2, calculados por 

David et al. [43]. 

Indices de Miller 

(hkl) 

β-Ni(OH)2 

d (Å) 
2θ 

CuKα (°)* 

Indices de Miller 

(hkl) 

α-Ni(OH)2 

d (Å) 
2θ 

CuKα (°)* 

(001) 4,60 19,3 (001)** 8,00 11,1 

(100) 2,71 33,1 (100) 4,62 19,2 

(101) 2,33 38,6 (002) 4,00 22,2 

(102) 1,75 52,07 (110) 2,67 33,6 

(110) 1,56 59,1 (111) 2,50 35,5 

(111) 1,48 62,8 (200) 2,31 39,0 

(200) 1,35 69,4 (301) 1,50 61,3 
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* Ângulos de Difração listados são referentes a CuKα (λ = 1,542 Å). ** Índice referente à célula unitária 

d=c. Alguns autores usam a denifição de célula unitária como d=c/3, com hkl (003). 

 

A primeira linha de difração referente ao plano (001) que aparece logo nos 

primeiros ângulos é referente ao espaçamento (d) entre as lamelas. Os parâmetros de rede 

que caracterizam a célula unitária de cada uma dessas fases do Ni(OH)2 fornecem valores 

de a, referente a distância de Ni-Ni nas lamelas e valores de c, referente a distância de Ni-

Ni entre as lamelas (relacionado também o espaçamento basal d) [50–51]. Os parâmetros 

de rede referente a fase β e α, são: a = 3,12 Å e c = 4,6 Å, e a = 3,08 Å e c = 8,0 Å 

respectivamente. 

 

1.3 Hidróxido de Níquel [Ni(OH)2] – Aspectos eletroquímicos 

As variações nas estruturas entre as fases α e β implicam em diferentes perfis 

eletroquímicos, possibilitando muitas vezes a identificação das fases por meio da 

caracterização eletroquímica. A reação redox básica envolvendo Ni(OH)2 é apresentada 

na Equação 1. Envolve a troca iônica, ou seja, um fluxo de íons “intercalando e 

desintercalando” do espaço entre as lamelas [25]. 

 

Ni(OH)2 ↔ NiOOH + H+ + �̅� Equação 1 

 

Na Figura 6, Gonçalves et al. [52] evidenciaram o perfil voltamétrico da fase α-

Ni(OH)2 (linha cinza) e da fase β (linha preta). Nota-se que, inicialmente o material é 

constituído unicamente por fase α e à medida que o número de ciclagens aumenta ocorre 

a conversão desse material para a fase β. Essa conversão ocorre em função dos sucessivos 

processos de carga e descarga de ânions, cátions, e pela desintercalação de moléculas de 

água na matriz α-Ni(OH)2, possibilitando a reorganização das lamelas e 

consequentemente a redução do espaço interlamelar. 

Observa-se ainda na Figura 6, que a fase α possui melhor definição de pico, maior 

intensidade de corrente e que o pico anódico está localizado próximo à 0,4 V. Porém, 

conforme o número de ciclagens aumenta, ocorre o deslocamento para potenciais mais 

positivos e redução na intensidade de corrente. As mudanças nas características 

eletroquímica ocorrem devido à conversão da fase α em fase β, ou seja a disposição das 

lamelas da fase α passa de desorganizada e bem distanciada, para organizada e com 
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distância lamelar reduzida, deixando menos sítios ativos disponíveis para a difusão 

iônica. 

 

 

Figura 6. Perfil voltamétrico da fase α-Ni(OH)2 (▬) e sua conversão em fase β (▬) à 

medida que o número de ciclagens aumenta. Adaptado de [52]. 

 

As fases β-Ni(OH)2 e β-NiOOH formam o par β(II)/β(III) e possuem a preferência 

na indústria para aplicação em baterias comerciais por serem mais estáveis, ter maior 

intensidade de corrente, vida de ciclagens longa [25, 37, 53]. Contudo apresenta 

desvantagens, tais como a sobrecarga que a fase β-NiOOH sofre, gerando 

consequentemente a fase γ-NiOOH, causando o chamado efeito gama. Outra 

desvantagem desse material é a proximidade dos potenciais redox do par [β-Ni(OH)2 / β-

NiOOH] com os potencial de formação de oxigênio (OH-/O2), com isso o material 

eletroativo perde parte de sua carga no processo de eletro-oxidação da hidroxila (OH-) 

formando o gás O2 [25, 37, 53]. 

O processo de carga do Ni(OH)2 ocorre com maior capacidade de carga para o 

conjunto α-Ni(OH)2 e γ-NiOOH, contudo a conversão da fase α para a fase β ocorre 

facilmente durante o processo de ciclagem contínua, e como Vidotti et al. [25] relatam, 

esse processo ocorre de forma termodinamicamente favorecido. A solução que tem-se 

recorrido em trabalhos dessa área é a adição de agentes dopantes, tais como Al [37, 54-

58], Ce [52], Co [59-60], Fe [61], Mn [62,63] ou Zn [64,65], que estabilizem a fase α, e 

consequentemente diminuam a velocidade que ocorre a conversão [54]. Na Figura 7, por 
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exemplo, é apresentado o comportamento voltamétrico obtido por Gonçalves et al. [52], 

após a modificação do α-Ni(OH)2 com hidróxido de cério [Ce(OH)3] para a estabilização 

da fase α. Nota-se que após a modificação com Ce(OH)3, Ni(OH)2 possui corrente de pico 

anódica estável, suporta ciclagens altas, sofrendo pequena mudança de potencial após 

2000 ciclos. 

 

 

Figura 7. Perfil voltamétrico da fase α-Ni(OH)2 estabilizada com Ce(OH)3. Adaptado de 

[52]. 

 

Nunes Jr et al. [66], estabilizaram a fase α-Ni(OH)2, através da combinação com 

argila Argel. O material apresentou melhora nas propriedades eletroquímicas, tais como 

estabilização da fase alfa por longos ciclos (500 até 1000 ciclos), estabilização de 

intensidade de corrente em aproximadamente 1,7 µA e de potencial anódico em 

aproximadamente 390 mV. 

 

1.4 Síntese de materiais Ni(OH)2 

A síntese do material eletroativo Ni(OH)2 pode ser feita através de inúmeros 

métodos conhecidos, sejam eles com variação de temperatura na síntese, diferentes 

valores de pH durante a precipitação, diferentes cátions (Li+, Na+, K+, NH4
+) de bases 

precipitantes, ânion do sal precursor de Ni2+  (NO3
-, CO3

2-, SO4
2-, Cl-, CH3COO-), razão 

molar de íons Ni2+ em relação a hidroxila (OH-) da base precipitante, utilização de 

ultrassom no processo reacional, o uso de solventes passivantes como surfactantes 

aniônicos (ácido poliacrílico), catiônicos (polivinil pirrolidona), neutros (álcool 
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polivinílico, brometo de hexadeciltrimetialmônio – CTAB), poliálcoois (glicerol, 

etilenoglicol, etc) para controle de tamanho de partícula e o uso de solventes coadjuvantes 

como butanol, etanol etc [30, 67-73]. 

Como consequência dessas infinitas possibilidades, encontrar o método mais 

adequado para o que se deseja, torna-se trabalhoso e prolongado. Isso porque a fase (α ou 

β), grau de cristalinidade, pureza, morfologia e propriedades eletroquímicas são 

fortemente dependentes da forma com que o material é sintetizado. Por ter uma constante 

de solubilidade (Kps) baixa (5,47 x 10-16) [67], o método mais usual para síntese do 

Ni(OH)2 é por precipitação química. Porém outros métodos são passíveis de síntese, 

dentre eles a precipitação eletroquímica [30], método sol-gel [68-69], síntese hidrotermal 

[70] e estado sólido [71]. 

O método simples e direto por precipitação química consiste na adição de 

determinada quantidade de solução básica (KOH, NaOH, NH4OH, etc) sob a solução de 

sal de níquel (NiCl2, Ni(CH3COO)2, Ni(NO3)2, NiSO4, etc) sob agitação constante. Com 

pH e concentração suficientemente elevada para precipitar Ni(OH)2 (Equação 2). 

 

Ni2+ + 2OH-  Ni(OH)2 Equação 2 

 

Shangguan et al. [37], sintetizaram Ni(OH)2 através da mistura de sais de níquel 

com seus respectivos sais de alumínio na proporção de 4:1 (Ni2+/Al3+). À essa mistura 

adicionaram por gotejamento solução de NaOH (4 mol L-1), sob agitação constante, fluxo 

de N2 e temperatura controlada (60 °C). A mistura ficou em repouso por 24 h, seguida 

por adição de agente coagulante, filtração e secagem por 2 h a 120 °C. O material foi 

macerado, lavado com água destilada e seco novamente por 2 h a 120 °C. O resultado foi 

a síntese de materiais do tipo α-Ni(OH)2, pela combinação de Ni(NO3)2.6H2O + 

Al(NO3)3.9H20, com tamanho de cristalito de aproximadamente 10,6 nm e com 

morfologia de agregados irregulares. 

Numan et al. [72], avaliaram os materiais obtidos através da síntese de adição 

(gota a gota) de hidróxido de sódio (NaOH) sob cloreto de níquel hexa-hidratado 

(NiCl2.6H2O) com processo de ultrassom por aproximadamente 1h. Os autores relatam 

que o sistema chegou a atingir temperaturas de aproximadamente 60°C. O material foi 

lavado sucessivas vezes e centrifugado. Ao fim, foi então seco por 24h a 80 °C e 

denominado como S1. A mesma síntese foi realizada, mas sem o processo de sonicação, 

denominado W. Um último material foi sintetizado a partir da primeira rota, onde após a 
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secagem o material foi calcinado a 150 °C por 3h, denominado como S2. As distintas 

rotas de síntese evidenciaram a influência do processo de sonicação na cristalinidade dos 

materiais.  Isso ocorre porque o uso de banho ultrassom dificulta a formação de 

aglomerados, conferindo a S1 e S2 melhor definição de picos e cristalinidade quando 

comparado com W. Porém todas as amostras se apresentaram na fase β. 

Tendo em vista o deslocamento do processo de oxidação do Ni(OH)2 para 

potenciais mais positivos, a proximidade dos potenciais de reação Ni(OH)2/NiOOH e OH-

/O2 e a redução do desempenho eletroquímico à medida que o material passa por ciclagens 

sucessivas, alguns aditivos metálicos são adicionados durante a síntese. O uso desses 

aditivos no material tem como objetivo melhorar o desempenho eletroquímico por meio 

de uma maior separação de picos, melhores propriedades mecânicas e condutividade 

elétrica [25]. 

Um exemplo do uso desses aditivos, é a fase α-Ni(OH)2 sintetizada com adição 

de cobalto para melhorar a capacidade de carga, estabilidade e reversibilidade. Martins et 

al. [73], sintetizaram quatro desses materiais com diferentes proporções de Ni:Co (100:0), 

(80:20), (60:40), (50:50). O material sintetizado foi preparado por meio da mistura de sais 

acetatos dos metais em glicerina e hidróxido de potássio em butanol. Os materiais mistos 

de níquel e cobalto se apresentaram na forma nanométrica com boa reversibilidade e carga 

específica e todos característicos de fase alfa, denominados como α-NiCo(OH)2, com 

redução do grau de cristalinidade à medida que a proporção de cobalto aumenta. 

Independentemente da forma de preparo do Ni(OH)2, o material quando 

permanece por muito tempo em contato com uma solução carregada basicamente acaba 

“envelhecendo” e sofre o processo de conversão para a fase β [25, 74]. Por isso é 

importante destacar que a forma de secagem do material após a síntese também pode ser 

um fator crucial no desempenho eletroquímico. 

Nunes Jr et al. [50], através de diferentes processos de secagem avaliaram o grau 

de cristalinidade, a morfologia e as propriedades eletroquímicas de um nanocompósito 

formado por nanopartículas de α-Ni(OH)2 estabilizada com argilas bentonita. Três formas 

distintas de secagem foram usadas, a vácuo, temperatura ambiente e por liofilização. O 

processo de liofilização preservou a estrutura dos nanocompositos em suspensão aquosa 

e/ou induziu a desagregação das argilas, produzindo materiais com menor grau de 

cristalinidade, distâncias interlamelares maiores e eletroquimicamente mais ativas que as 

obtidas por secagem a vácuo convencional. De forma geral, os autores destacam que os 
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materiais liofilizados quando aplicados na oxidação eletrocatalítica do metanol exibiram 

densidade de corrente maior quando comparado com os demais métodos de secagem. 

 

1.5 Eletrodos quimicamente modificados 

O uso de eletrodos eletroquímicos convencionais, como de ouro, platina ou 

carbono vítreo por exemplo, são formas de identificar prontamente um analito na amostra. 

Contudo, em muitos casos não apresentam boa sensibilidade para baixas concentrações 

e, dependendo da reação redox envolvida, requerem altos valores de potenciais. Como 

forma de contornar esses inconvenientes têm-se empregado o uso de “eletrodos 

quimicamente modificados” (EQM’s) [75]. 

Os EQM’s encontram cada vez mais espaço nos diversos setores, sejam eles 

relacionados a saúde pública permitindo a identificação de drogas em situações extremas, 

na detecção em análises laboratoriais, no setor das indústrias alimentícias (onde é 

necessário controle em tempo real) e no setor ambiental para controle e identificação dos 

rejeitos industriais [74-76]. 

A disponibilidade cada vez maior de novas tecnologias, tem possibilitado o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas analíticos miniaturizados, eletrodos em 

escala micro e com baixo custo e boa eficiência. Uma das vantagens desses sistemas é a 

possibilidade de realizar medidas in loco com obtenção instantânea de respostas, podendo 

relacionar diretamente o valor de corrente elétrica obtido com a concentração de 

determinado analito (metais ou espécies orgânicas) na amostra [25, 74]. 

Sensores constituídos por eletrodos a base de pasta de carbono (EPC’s) integram 

a classe dos EQM’s, e são amplamente utilizados em eletroanálises. Os EPC’s oferecem 

vantagens como versatilidade, baixa corrente de fundo, ruído reduzido, facilidade na 

modificação, baixo custo de preparo e possibilita a renovação da superfície sem grandes 

influências na resposta do eletrodo. Basicamente a pasta de carbono constituinte desse 

tipo de eletrodo, é obtida a partir do uso de grafite em pó misturado com um agente 

aglutinante (um líquido orgânico imiscível em soluções aquosas) geralmente um óleo 

mineral (Nujol®). Pereira et al. [76] atribui o uso do agente aglutinante como um agente 

responsável por preencher as cavidades entre as partículas de grafite e fixar a pasta de 

carbono ao eletrodo [75-76]. 

A modificação do EPC base é realizada de forma mais simples e de na maioria 

dos casos, com baixo custo. Isso porque a modificação é feita com materiais 
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eletrocatalíticos como alguns polímeros condutores, óxidos metálicos e complexos com 

espécies biológicas imobilizadas no caso de biossensores. A escolha do modificador deve 

apresentar características como propriedades eletroquímicas apropriadas e adequadas 

para o método de imobilização selecionado. A vantagem é que, a modificação dos 

eletrodos por meio desses materiais permite melhorar a reatividade, seletividade e/ou a 

sensibilidade do dispositivo, permitindo o aperfeiçoamento de eletrodos com amplas 

aplicações, sejam elas por exemplo eletrodos de múltipla detecção [75-76]. 

Dentre outras vantagens, os EPC’s permitem a modificação interna do material 

eletródico, conferindo ao eletrodo, na maioria dos casos, a reprodução da resposta. Além 

disso, os EPC’s que possuem o material modificador inserido na pasta de carbono, 

permitem melhorar o sinal de resposta já que usa modificação interna ao contrário dos 

eletrodos convencionais em que a modificação ocorre somente na superfície do eletrodo. 

Encontra-se na literatura diversas modificações em EPC’s com materiais 

orgânicos, inorgânicos e até mesmo híbridos, como é o caso relatado por Wang et al. [77], 

que sintetizaram nanomateriais de polioxometalato orgânico-inorgânico, os quais 

apresentaram excelentes propriedades eletroquímicas. O produto da mistura de ácido 

fosfomolíbdico (H3PMo12O40.nH2O) com tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazólio 

(EMIMBF4) foi obtido por meio da síntese de reação química de estado sólido a 

temperatura ambiente. O nanomaterial obtido foi usado como modificador de EPC e 

avaliado eletroquimicamente. O EPC modificado apresentou boa atividade catalítica e 

resposta sensível à redução de nitrito, bromato e peróxido de hidrogênio. 

Randelovic et al. [78], modificaram o EPC com serpentinito, um mineral extraído 

das rochas na superfície terrestre. Tomaram como base o fato desse material ter fórmula 

aproximada Mg3Si2O5(OH)4, ser composto basicamente de MgO e SiO2 e de quantidades 

menores de Fe, Ni, Al, Ca e Cr na forma de óxidos, além ser também forte precursor do 

catalisador K2MgSiO4 muito utilizado na produção de biodiesel através do soja e 

avaliaram (com base em outros relatos científicos) a sua aplicabilidade como modificador 

em EPC. Através de medidas de voltametria cíclica em solução de K4[Fe(CN)6], 

estudaram a potencialidade na detecção do pesticida tebufenozide. Observaram então, 

uma resposta eletrocatalítica superior quando comparado com o eletrodo sem 

modificação, isso em função do aumento de corrente de pico, da maior área superficial 

eletroativa e da menor da separação de picos. Segundo os autores, o método voltamétrico 

ofereceu linearidade em uma faixa de concentração de 1,25 - 19,84 ng cm-3 com o limite 
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de detecção de 0,76 ng cm-3. Além disso outras características vantajosas como boa 

estabilidade, excelente seletividade e alta repetibilidade foram confirmadas. 

Tanuja et al. [79] modificaram o EPC com o fármaco nevirapina um fármaco 

utilizado no tratamento da AIDS. O EPC modificado foi utilizado para investigar o 

comportamento voltamétrico do paracetamol e do ácido fólico por voltametria cíclica. O 

EPC modificado mostrou maior sensibilidade para o paracetamol do que para o ácido 

fólico. Sendo que a determinação simultânea sem qualquer interferência é, segundo os 

autores, viável no EPC modificado, com limite de detecção de paracetamol e ácido fólico 

foi de 0,77 μ mol L-1, 2,53 μ mol L-1, respectivamente. 

AlAquad et al. [80] recobriram nanofolhas de grafeno preparado a partir de grafite 

com nanopartículas de prata. Esse material foi usado como modificador no EPC e 

avaliado na determinação do metimazol (um fármaco usado no tratamento contra o 

hipertireoidismo). O comportamento eletroquímico do fármaco foi avaliado usando 

voltametria cíclica, amperometria e voltametria de onda quadrada. O pico de oxidação do 

metimazol aumentou consideravelmente na presença de concentrações micromolares de 

metimazol devido à grande área superfícial e aos locais ativos de adsorção. A curva de 

calibração foi obtida por amperometria em uma faixa linear de 20-80 μmol L-1 de 

metimazol. 

Kuskur et al. [81], usaram poli(naphtol verde B), um corante nitroso que atua 

como um corante ácido e apresenta excelentes características redox, como agente 

modificador da pasta de carbono. Segundo os autores, pode ser usado como mediador 

para eletrocatálise de compostos em função de sua alta eficiência de transferência de 

elétrons e baixo custo. O eletrodo modificado foi usado para a determinação simultânea 

e quantitativa de catecol e hidroquinona. O eletrodo apresentou excelente atividade 

eletrocatalítica e reversibilidade. Os estudos eletroquímicos foram realizados em solução 

tampão fosfato 0,2 mol L-1 de pH 7,4 com velocidade de varredura 100 mV s-1. Vários 

fatores que afetam os parâmetros eletroquímicos, como o efeito velocidade de varredura, 

pH e diferentes concentrações de catecol e hidroquinona foram estudados. A grande 

separação de picos observada permitiu a análise individual ou simultânea dos analitos por 

voltametria cíclica. 

Como é possível observar diante das citações acima, as modificações dos EPC 

podem ser as mais diversas possíveis, abrangendo desde materiais híbridos (orgânicos e 

inorgânicos), nanomateriais sintetizados, fármacos comerciais, corantes comerciais, entre 

outros. Sendo que, compostos baseados em metais de transição também são bem 
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representados nessas aplicações, isso porque apresentam orbitais d semipreenchidos 

possibilitando a atividade eletrocatalítica. O níquel em especial, apresenta disponibilidade 

de sítios principalmente na sua forma oxidada Ni3+, isso proporciona o uso de materiais 

Ni2+/Ni3+, como Ni(OH)2 na modificação de eletrodos, seja na forma de filmes ou de pó 

para diversas aplicações, como por exemplo, na oxidação catalítica de moléculas como 

álcoois e açúcares [19, 25, 74]. 

 

1.6 Sensores/Eletrooxidação a partir de materiais de Ni(OH)2 

O uso de Ni(OH)2 como modificadores de EPC’s possibilita a sua aplicação como 

sensor eletroquímico. O desempenho do eletrodo como sensor e vai depender de uma 

série de fatores, sejam eles referentes a composição do eletrodo quanto ao meio em que 

ele está inserido. Fatores como estrutura cristalina, morfologia, área superficial e estrutura 

eletrônica estão diretamente ligados ao eletrodo, e fatores como concentração dos 

reagentes, pH, temperatura, interação entre eletrodo – solução, temperatura, eletrólito 

suporte entre outros, estão relacionados as condições externas em que o eletrodo é exposto 

[76, 82-86]. Dessa forma, é imprescindível tanto a compreensão das características do 

material modificador de EPC quanto o estudo das condições em que esse EPC modificado 

será submetido. 

O EPC modificado com Ni(OH)2 quando em eletrólito alcalino, é utilizado na 

detecção de diversos analitos, como por exemplo, metanol [87–91], etanol [89-90], 

amônia [92], insulina [93], amino ácidos [94], açúcares [95], entre outros [52,96-97]. Em 

especial a oxidação de álcoois tem sido amplamente estudada. Sendo que, a oxidação do 

álcool metílico ocorre mais facilmente, já que apresenta apenas um átomo de carbono. 

Contudo, como produto final gera monóxido e dióxido de carbono. A oxidação completa 

do álcool etílico em CO2 é mais difícil, porque o rompimento da ligação C-C é dificultada 

e a disponibilidade de sítios ativos do eletrocatalisador é reduzida em função do bloqueio 

causado pelos intermediários gerados [98-99] 

French et al. [100] avaliaram o comportamento do Ni(OH)2 e propuseram durante 

o processo de carga, a oxidação do Ni(OH)2 e durante a descarga, a redução do NiOOH 

quando em solução de eletrólito básica, sendo possível descrever de acordo com a 

Equação (3). A perda de elétrons da oxidação do Ni(OH)2 para formação de NiOOH pode 

ser associada, segundo Fleischmann et al. [101], com a reação apresentada na Equação 4 
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e 5, que descreve o mecanismo de oxidação dos álcoois primários a partir do uso de 

Ni(OH)2 como catalisador. 

 

Ni(OH)2 + OH- ↔ NiOOH + H+ + �̅� Equação 3 

NiOOH + RCH2OH ↔ Ni(OH)2 + RCHOH  Equação 4 

RCHOH + 3OH- ↔ RCOOH + 2H2O + 3�̅� Equação 5 

 

De forma geral, o que French et al [100] e Fleischmann et al. [101] propõem, é 

que ocorre a oxidação do Ni(OH)2 (meio alcalino) para NiOOH, seguido pela adsorção 

do álcool na superfície do NiOOH e a remoção do hidrogênio do álcool pela espécie 

eletroativa NiOOH, formando novamente Ni(OH)2. Mas o que se observa no produto é a 

formação de um aldeído (Equação 4) seguido pela sua oxidação gerando então, ácido 

carboxílico (Equação 5). 

O mecanismo de transferência de carga descrito anteriormente é complexo, 

envolve diferentes polimorfos e mecanismos de conversão. Torresi et al. [102], 

propuseram a participação do cátion do eletrólito suporte na reação, e com auxílio de uma 

microbalança de quartzo, estudaram a intercalação do cátion do eletrólito suporte 

juntamente com moléculas de H2O de hidratação nas lamelas do Ni(OH)2, sendo que isso 

ocorre simultaneamente com a saída do próton. 

O efeito dos cátions provenientes dos eletrólitos utilizados durante as medidas 

eletroquímicas foi estudado por Zhang et al. [103]. Os autores investigaram o efeito de 

diferentes eletrólitos constituído por cátions de metais alcalinos (Li+, Na+ e K+) na 

oxidação eletrocatalítica do álcool benzílico e ureia. Utilizando um eletrodo modificado 

com Ni(OH)2, o qual proporciona a atividade catalítica da espécie eletroativa NiOOH. Os 

estudos evidenciaram que a atividade catalítica do NiOOH na oxidação dos analitos 

aumenta na sequência Li+<Na+<K+. Propuseram que esse comportamento é justificado 

em função do grau de hidratação dos íons, ou seja do raio hidrodinâmico. 

Machini et al. [96], depositaram quimicamente na superfície de um eletrodo o 

material hidróxido de níquel, para que este atuasse como eletrocatalisador na oxidação da 

hidroclorotiazida (HCTZ), um fármaco usado no tratamento de hipertensão arterial. A 

oxidação da HCTZ ocorre então por intermédio do par redox Ni2+/Ni3+ na solução de 

NaOH. Exploraram o comportamento eletroquímico do eletrodo modificado e a 

eletrooxidação de HCTZ usando a voltametria cíclica. Os parâmetros analíticos da 

eletrooxidação de HCTZ apresentaram resposta voltamétrica linear na faixa de 
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concentração de 1,39 × 10-5 a 1,67 × 10-4 mol L-1 com um limite de detecção de 7,92 × 

10-6 mol L-1 e uma sensibilidade de 0,138 μA L mmol-1. Ressaltaram ainda que, as 

correntes de oxidação são diretamente proporcionais à concentração de HCTZ em uma 

ampla faixa, permitindo aplicações do sensor na determinação de HCTZ por métodos 

voltamétricos. Além disso, o sensor mostrou vantagens distintas, como preparação 

simples, boa estabilidade química e mecânica, baixa detecção, e alta sensibilidade e 

oferece uma plataforma promissora para HCTZ detecção em amostras reais, como na 

análise de controle de doping. 

Azizi et al. [102], desenvolveram um eletrodo de pasta de carbono modificado 

com P nanozeolita (Na6 [(AlO2)6(SiO2)10].15H2O) dopado com níquel para a detecção de 

formaldeído. Para diminuir a sobretensão da oxidação do formaldeído, foi preparado um 

eletrodo de pasta de carbono com P nanozeolita modificado com íons Ni2+ (Ni/P-CPE). 

As investigações sobre a oxidação do formaldeído na superfície do eletrodo Ni/P-CPE foi 

realizado por meio de técnicas eletroquímicas, tais como voltametria cíclica e métodos de 

cronoamperometria em NaOH 0,1 mol L-1. O P nanozeolito por ser um material poroso, 

atua como hospedeiro para NiOOH formado durante a oxidação de Ni2+ em solução 

alcalina. O eletrodo modificado apresenta considerável densidade de corrente de quase 

15 mAcm-2 para a oxidação do formaldeído. Os efeitos de alguns parâmetros, como as 

diferentes velocidade de varredura e as concentrações de formaldeído também foram 

investigadas para fornecer mecanismo de catalisação para a oxidação do formaldeído em 

Ni / P-CPE. Além disso, estudos amperométricos mostraram que os eletrodo como sensor 

tem uma capacidade de detecção de 5,8 µ mol L-1 permitindo a análise quantitativa de 

formaldeído na faixa de concentração variou de 0,02 a 11,5 m mol L-1 com alta 

sensibilidade (43,07 µA m mol L-1). Destacaram ainda que o eletrodo modificado 

apresenta baixo limite de detecção, tempo de resposta rápida (1 s), ampla faixa linear de 

concentração, alta sensibilidade e bom desempenho como sensor na determinação de 

formaldeído.  

Ensafi et al. [104] sintetizaram, caracterizaram e aplicaram o material de 

nanopartículas de níquel suportadas em sílica porosa. O nanocompósito sintetizado foi 

utilizado como material de eletrodo para detecção de glicose usando EPC. O sensor 

amperométrico preparado exibiu uma ampla faixa linear de 2,0-5000 μmol L-1 com um 

baixo limite de detecção (0,2 μmol L-1), bem como alta estabilidade e tempo de resposta 

rápido (<3 s). Além disso, não observaram interferência significativa de espécies 

potencialmente interferentes, como dopamina, ácido ascórbico, ácido úrico e íons Cl-. A 



 
 

38 

 

excelente aplicabilidade do sensor proposto para a determinação de glicose com boa 

precisão e reprodutibilidade faz do nanocompósito um potencial material de sensor 

eletroquímico de glicose. 

Ourari et al.[105], obtiveram Ni2+-DHS a partir do ligante N, N'-bis (2,5-di-

hidroxibenzilideno) -1,2- diaminoetano (H2DHS) e acetato de níquel tetra-hidratado em 

solução etanólica sob refluxo. Este complexo, dissolvido em uma solução alcalina, foi 

oxidado para formar filmes eletroativos firmemente aderidos na superfície do eletrodo 

ITO (óxido de estanho Índico). Os filmes mostraram a resposta voltamétrica típica de 

pares redox (Ni2+/Ni3+) imobilizados no filme de polímero. O comportamento 

eletrocatalítico dos eletrodos modificados foram avaliados para a reação de oxidação de 

algumas substâncias alifáticas. Foram investigados álcoois tais como metanol, etanol, 2-

metil-1-propanol e isopropanol. Os voltamogramas registados para estes álcoois 

mostraram boa eficiência eletrocatalítica. Segundo os autores, as correntes 

eletrocatalíticas foram pelo menos 80 vezes maior que as obtidas na oxidação do metanol 

em eletrodos modificados com filmes de hidróxido de níquel em soluções alcalinas. 

Observaram que as correntes eletrocatalíticas são proporcionais à concentração de 

metanol (0,050 a 0,30 μ mol L-1). Em contraste, os registrados para a oxidação de outros 

álcoois de cadeia curta alifáticos tais como etanol, 2-metil-1-propanol e isopropanol são 

moderadamente mais fracos. Em todos os casos, as correntes eletrocatalíticas 

apresentaram uma dependência linear com a concentração de álcool. Estes eletrodos 

modificados foram evidenciados como promissores sensores de álcoois. 

Hassaninejad-Darzi et al. [106], sintetizaram, caracterizaram e avaliaram a 

performance eletrocatalítica do nanozeolito NaA. O material serviu como modificador no 

eletrodo de pasta de carbono, juntamente com íons Ni2+ sendo denominado como Ni-

NaA/CPE). Foi usado na oxidação da glicose por voltametria cíclica. O sensor apresentou 

uma faixa linear aceitável de 0,04 - 6,54 m mol L-1, com limite de detecção de 1,98x10-3 

mmol L-1. Os autores destacam que o eletrodo modificado (Ni-NaA/CPE) foi aplicado 

com sucesso na determinação quantitativa da glicose em amostras de soro sanguíneo por 

método amperométrico e a média de porcentagem de recuperação obtida é de 96,4%. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais 

Preparar materiais eletroativos [Ni(OH)2] a partir da combinação de diferentes sais 

precursores e agentes alcalinos. Avaliar as propriedades químicas e físicas dos materiais 

eletroativos. Avaliar a potencialidade dos materiais na eletrooxidação do álcool etílico. 

 

Objetivos Específicos 

 Sintetizar materiais eletroativos [Ni(OH)2] e identificar os polimorfos formados. 

 Avaliar a influência estrutural e morfológica do α e/ou β-Ni(OH)2, de acordo com 

os sais de partida (acetato, cloreto e nitrato de níquel) e bases precipitantes 

(hidróxido de sódio, de potássio e amônia). 

 Caracterizar os materiais sintetizados através das técnicas de: Análise Térmica 

Simultânea (TG/DTA); Difratometria de Raios X (DRX); Espectroscopia UV-

Vis; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); Espalhamento Dinâmico de 

Luz (DLS): Potencial Zeta e Tamanho de Partícula e; determinação da área 

superficial pelo método BET (Brunauer – Emmett – Teller). 

 Correlacionar a estrutura cristalina e composição com a estabilidade 

eletroquímica. 

 Otimizar os parâmetros experimentais: eletrólito suporte, concentração de 

eletrólito suporte e velocidade de varredura que melhor proporcionam a 

eletroooxidação do álcool etílico. 

 Aplicar os materiais com melhores propriedades eletroquímicas na eletrooxidação 

do álcool etílico. 

 Avaliar o potencial do material de melhor propriedade eletroquímica na 

eletrooxidação do álcool benzílico, ciclo hexanol, glicerol e ureia. 
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2. EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiais 

Na obtenção das partículas de Ni(OH)2 foram utilizados reagentes de grau 

analítico (P.A.), sem tratamento prévio de purificação ou secagem (Tabela 2). Foram 

utilizados: acetato de níquel tetrahidratado, cloreto de níquel hexahidratado, nitrato de 

níquel hexahidratado; hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de amônio. 

As soluções aquosas foram preparadas com água de grau ultrapura obtida em um sistema 

de osmose reversa da Quimis, modelo Q842 10 L. 

 

Tabela 2.  Identificação, fórmula molecular, massa molar e marca dos reagentes 

utilizados. 

Nome Fórmula Molecular 
Massa Molar 

(g mol-1) 
Marca 

Acetato de níquel tetrahidratado Ni(CH3COO)2·4H2O 248,86 Vetec 

Cloreto de níquel hexahidratado NiCl2·6H2O 129,59 Vetec 

Nitrato de níquel hexahidratado Ni(NO3)2·6H2O 182,70 Vetec 

Hidróxido de sódio NaOH 39,99 Vetec 

Hidróxido de potássio KOH 56,11 Synth 

Hidróxido de amônio* NH4OH 35,04 Synth 

*Densidade = 0,88 g cm-3 

 

2.2 Síntese das partículas de hidróxido de níquel – Ni(OH)2 

Os materiais de Ni(OH)2, foram obtidos pelo método de precipitação direta [107-

108], à temperatura ambiente, combinando soluções aquosas (0,4 mol L-1) dos sais de 

níquel (acetato, cloreto e nitrato), com soluções aquosas (2,0 mol L-1) dos agentes 

precipitantes (NaOH, KOH e NH4OH) na proporção 2:1 (OH-/Ni2+). A proporção da 

síntese foi definida através de estudos preliminares de maior rendimento. 

Conforme a Figura 8, os agentes precipitantes foram adicionados até a formação 

dos materiais de Ni(OH)2, sob agitação constante e mantida por aproximadamente 90 

minutos. Após esse período, a suspensão foi colocada em banho de ultrassom por 3 

minutos para evitar a formação de grandes agregados. Os materiais foram lavados com 
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água destilada para remoção de solúveis em excesso e estabilização do pH (próximo de 

7). Para propósitos de caracterização, uma parte de cada material em suspensão foi 

congelada e liofilizada, os materiais em pó finamente pulverizados foram denotados 

conforme Tabela 3. Como nem todo o material sintetizado foi liofilizado, os cálculos de 

rendimento da síntese não foram realizados. 

 

 

Figura 8. Esquema da síntese dos materiais de Ni(OH)2.  
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Tabela 3. Identificação dos materiais de Ni(OH)2 sintetizadas a partir da combinação de 

diferentes sais precursores e agentes precipitantes. 

Sais Precursores 
Agentes Precipitantes 

NaOH KOH NH4OH 

Ni(CH3COO)2.4H2O (Acetato) AcNa AcK AcNH4 

NiCl2.6H2O (Cloreto) ClNa ClK ClNH4 

Ni(NO3)2.6H2O (Nitrato) NitNa NitK NitNH4 

 

2.3 Técnicas de caracterização estrutural, morfológica e textural 

2.3.1 Liofilização 

Para a caracterização os materiais sintetizadas de Ni(OH)2 em suspensão aquosa 

foram congelados à temperatura de -7° C durante 12 horas e submetidos a liofilização no 

equipamento da Terroni Equipamentos Científicos modelo Liofilizador de bancada série 

LD do laboratório de pesquisa do curso de engenharia de alimentos da UNICENTRO. 

 

2.3.2 Análise Térmica Simultânea (TG/DTG/DTA) 

Para definir a estabilidade térmica e verificar o grau de hidratação dos sais 

precursores de níquel e dos materiais de Ni(OH)2 sintetizados, as medidas de análise 

térmica foram realizadas em um analisador térmico simultâneo SII NanoTechnology Inc., 

modelo TG/DTA 6300 com coleta de dados TA Rheo System Software (MUSE 

Program). Nas condições de aquecimento na rampa de 15 ºC min-1, atmosfera dinâmica 

de ar comprimido (vazão 200 mL min-1), em um porta amostra (cadinho) de alumina. Os 

experimentos foram realizados entre 30 ºC e 1200 ºC e os dados analisados MUSE 

Standard Analysis. As medidas foram realizadas no laboratório de pesquisa do curso de 

graduação e pós-graduação em química da UNICENTRO. 

 

2.3.3 Difratometria de Raios X (DRX) 

Com o objetivo de definir o grau de cristalinidade e identificar a(s) fase(s) 

formadas foram realizadas as análises estruturais por difração de raios X dos sais 

precursores de níquel e dos materiais de Ni(OH)2 sintetizados. Os dados foram coletados 

em um difratômetro D2 Phaser da Bruker, com cátodo de cobre com emissão kα 
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(λ=1,5418Å), potência de 30 kV, corrente de 10 mA e varredura de 0,05° 2θ min-1, na 

região 2θ de 5º a 80°. Os dados foram tratados no DIFFRAC.EVA, versão Bruker, 

software universal para avaliação dos dados de DRX integrado ao Powder Diffraction 

File (PDF-2 2009) para indexação das fases cristalinas a partir das fichas catalográficas 

do ICDD (International Centre for Diffraction Data). As medidas foram realizadas no 

laboratório de pesquisa do curso de graduação e pós-graduação em química da 

UNICENTRO. 

 

2.3.4 Análise de Área Superficial pelo método BET e BJH 

Pelo método BET multiponto (BRUNAUER, EMMETT, TELLER, 1938) a área 

específica de cada material de Ni(OH)2 sintetizado foi calculada por meio das isotermas 

de adsorção de nitrogênio a 77 K. A faixa de vapor empregada foi de 0,0000 – 1,0000, 

em um equipamento Quantachrome Nova Win, utilizando 66,2 mg de AcNa, 66,2 mg de 

AcK, 21,3 mg de AcNH4, 124,9 mg de ClNa, 99,5 mg de ClK, 11,8 mg de ClNH4, 102,1 

mg de NitNa, 132,4 mg de NitK e 133,8 mg de NitNH4. A partir das informações 

coletadas foram construídas isotermas de adsorção e de dessorção. Foram analisados 

também o diâmetro médio e distribuição de poros, usando o método BJH (Barret, Joyner 

e Halenda). As medidas foram realizadas no grupo de pesquisa do prof. Dr. Helton J. 

Alves da UFPR campus Palotina-PR. 

 

2.3.5 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS)  

Utilizou-se um analisador de potencial zeta da marca Malvern, modelo ZetaSizer 

Nano ZS, com opção de espalhamento de luz dinâmico, para a determinação do potencial 

zeta e tamanho de partícula dos materiais de Ni(OH)2 dispersos em água. As medidas 

foram realizadas no laboratório de pesquisa do curso de graduação e pós-graduação em 

química da UNICENTRO. 

 

2.3.6 Espectroscopia no Ultravioleta e Visível (UV-Vis) 

Os espectros de absorbância obtidos na região do UV-Vis, foram coletados no 

espectrofotômetro Varian, modelo 3000 com o objetivo de definir as regiões de absorção 

e identificar as transições eletrônicas dos sais precursores de níquel. Foram utilizadas 

soluções aquosas dos sais de níquel na concentração de 0,05 mol L-1, em cubeta de quartzo 
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com 1 cm de caminho óptico.  

Os espectros eletrônicos dos sais de níquel na forma sólida e dos materiais de 

Ni(OH)2 sintetizados, foram obtidos em modo reflectância, em um espectrofotômetro 

Ocean Optics, modelo USB2000, acoplado a uma lâmpada de tungstênio (região de 380-

1100 nm) e um conjunto de fibra óptica apropriado para amostras sólidas. Os espectros 

foram coletados no SpectraSuite, Spectrometer Operating Software, e os gráficos 

apresentados conforme obtido no modo espectro visível (Visible Spectrum) com espectro 

de cores, no intuito de explicitar as bandas de reflectância dos sólidos. As medidas foram 

realizadas no laboratório de pesquisa do curso de graduação e pós-graduação em química 

da UNICENTRO. 

 

2.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise elementar por energia 

dispersiva (EDS) 

Imagens de MEV foram obtidas dos sais precursores de níquel, dos materiais de 

Ni(OH)2 e dos resíduos da análise térmica dos precursores, ou seja, as massas finais após 

o ensaio da análise térmica através de um microscópio Hitachi TM-3000, com filamento 

de tungstênio como fonte de elétrons e potência de 10 KV. Ao MEV está acoplado o 

detector SwiftED-3000, para análise elementar por energia dispersiva (EDS). As imagens 

foram analisadas no software livre Image (v. 1.4.1) e os dados utilizados para gerar os 

histogramas de distribuição de tamanho de partículas referente aos resíduos da análise 

térmica dos sais precursores de níquel. As imagens de MEV dos sais precursores foram 

obtidas em um microscópio eletrônico do laboratório de pesquisa do curso de graduação 

e pós-graduação em química da UNICENTRO. 

 As imagens das partículas de níquel sintetizadas e liofilizadas foram obtidas em 

um microscópio eletrônico de varredura VEJA 3 da TESCAN® no laboratório 

multiusuário (LabMu) da UEPG. As amostras foram pré-metalizadas com Au/Pd em 

Sputter Quorum® modelo SC7620. 

 

2.3.8 Colorimetria – Método CIELab 

O método CIELab, leva em consideração o sistema da Comissão Internacional de 

Iluminação (CIE) em termos de coordenadas L* a* b*. As coordenadas são dispostas em 

três eixos espaciais penpendiculares entre si, onde L considera a luminosidade e tem valor 

zero quando atribuido a cor preta, e L* igual a 100 quando branco, a* representa o espaço 
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do vermelho (valores positivos) ao verde (valores negativos), e b* do amarelo (valores 

positivos) ao azul (valores negativos). As coordenadas a* e b* teram valores próximos a 

zero quando as cores forem neutras (cinza e branco) e quando as cores forem mais 

saturadas o seus valores aumentam. 

O espectrofotômetro OceanvOptics, modelo USB2000, acoplado a uma lâmpada 

de tungstênio (região de 380-1100 nm) e um conjunto de fibra óptica apropriado para 

amostras sólidas proporcionou a análises de medidas de colorimetria pelo método 

CIELab, sistema utilizado para descrever matematicamente as percepções de cores 

(L*a*b*). As medidas foram realizadas no laboratório de pesquisa do curso de graduação 

e pós-graduação em química da UNICENTRO. 

 

2.4 Estudo Eletroquímico  

Foram construídos eletrodos de pasta de carbono (EPC’s) a partir de cada material 

de Ni(OH)2 sintetizados de acordo com a Figura 7, descrito no item 2.2. O corpo do 

eletrodo consiste de uma seringa de 1,0 mL, onde o pistão interno de pressão foi 

substituído por um fio de cobre desencapado e polido para proporcionar o contato elétrico. 

Conforme a Figura 9.A, os eletrodos foram confeccionados utilizando diferentes 

proporções de Ni(OH)2, aglutinante (Nujol®) e carbono grafite (Sigma). 

Em um almofariz de ágata foram macerados 5 mg de cada Ni(OH)2 por 

aproximadamente 10 minutos. Então 95 mg do grafite foram adicionados ao material e 

macerados por mais 10 minutos. Por fim, adicionou-se duas gotas do agente aglutinante 

e macerou-se por mais 10 minutos para a homogeneização. A pasta obtida foi inserida na 

extremidade da seringa de forma a ficar compactada e em contato com o fio de cobre. 

Esse procedimento foi aplicado para os oito materiais de Ni(OH)2 sintetizados, sendo que 

também foi confeccionado um eletrodo denominado como branco, ou seja, sem a 

presença de agente modificador (100% pasta de carbono). 

Cada eletrodo confeccionado foi nomeado de acordo o material precursor (Figura 

9.B), mas de forma genérica ao nos referirmos ao conjunto dos oito eletrodos 

chamaremos, quando necessário, de Ni(OH)2/EPC. 
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Figura 9. Metodologia de confecção do EPC modificado (A), e denominação dos EPCMs 

(B). 

 

As medidas voltamétricas, como voltametria cíclica e cronoamperometria, foram 

realizadas na UNICENTRO em um potenciostato BASi, modelo C3 Stand acoplado a um 

computador com o software BASi-Epsilon para coleta e processamento dos dados. 

Utilizou-se uma célula eletroquímica de três eletrodos, contendo o sensor Ni(OH)2/EPC 

como eletrodo de trabalho, um eletrodo de Ag/AgCl saturado com KCl 3M como eletrodo 

de referência e um eletrodo de platina como eletrodo auxiliar. As medidas foram obtidas 

utilizando-se como eletrólitos suporte NaOH, KOH ou LiOH, 0,5 mol L-1 em um volume 

de 10 mL. 

A limpeza dos eletrodos foi realizado por renovação da superfície, onde após cada 

medida uma nova superfície era preparada através do polimento da superfície do eletrodo 

sobre folha de papel limpa com movimentos em forma de “oito”. 
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APRESENTAÇÃO 

Tendo em vista o crescente estudo de síntese de hidróxido de níquel (fases mistas 

ou puras), este capítulo tem como objetivo expandir e reunir informações disponíveis 

acerca dos sais de níquel (acetato, cloreto e nitrato) amplamente utilizados nesses estudos. 

A metodologia utilizada baseou-se na coleta experimental dos dados e apresentação do 

estudo comparativo e sistemático dos sais de níquel selecionados, por meio das técnicas 

de difratometria de raios X (DRX), espectroscopia eletrônica (UV-Vis), análise térmica 

(TG/DTG/DTA), microscopia eletrônica (MEV/EDS) e colorimetria (CIELab). 

 

3.  SAIS PRECURSORES 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Difração de Raios X (DRX) 

A Figura 10 mostra o padrão de difração de raios X dos sais de níquel que foram 

indexados de acordo com as cartas cristalográficas: PDF 00-025-0901 para acetato de 

níquel com 79,3 % de cristalinidade; PDF 00-025-1044 para cloreto de níquel com 77,4 % 

de cristalinidade; e PDF 00-025-0577 para nitrato de níquel com 59,9 % de cristalinidade. 

Por se tratar de sais hidratados o grau de cristalinidade é considerado excelente, 

visto que sólidos hidratados sofrem alargamento nos picos de difração e geralmente são 

submetidos a tratamento térmico. Porém o objetivo da coleta dos dados de DRX para sais 

inorgânicos é identificar a rede cristalina e os parâmetros de rede, assim como os picos 

de difração característico de cada fase. O tipo de rede cristalina e os respectivos 

parâmetros associados aos picos de difração [2/d(Å)/hkl] característico de cada sal de 

níquel, são destacados a seguir. 

- Acetato de níquel tetra-hidratado, apresenta rede monoclínica (P21/a) e 

parâmetros de rede: a = 8,44700; b = 11,77800; c = 4,77800. Picos de difração em: 

[12,87º/6,87/110 (100 %)]; [18,58º/4,77/001]; [21,03º/4,22/200]; [24,97º/3,56/130]; 

[28,30º/3,15/-211]; [31,11º/2,87/230]; [35,83º/2,50/041]; [39,06º/2,30/330] e 

[64,93º/1,44/432]. 

- Cloreto de níquel hexa-hidratado, apresenta rede monoclínica (C2/m) e 

parâmetros de rede: a = 8,78600; b = 7,07600; c = 6,62500. Picos de difração em: 

[15,84º/5,59/-101]; [16,10º/5,50/110]; [18,39º/4,82/011 (100 %)]; [25,12º/3,54/020]; 

[30,52º/2,92/-112]; [33,29º/2,68/310]; [35,26º/2,54/301]; [37,32º/2,40/022]; 
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[41,42°/2,17/400]; [46,01°/1,97/312]; [48,87°/1,86/-123] e [59,68°/1,54/332]. 

- Nitrato de níquel hexa-hidratado, apresenta rede triclínica (P-1) e parâmetros de 

rede: a = 7,69900; b = 11,67700; c = 5,79900. Picos de difração em: [8,08º/10,93/010]; 

[16,16º/5,48/020]; [23,63°/3,76/-210]; [26,08º/3,41/0-31]; [28,92º/3,08/-230]; 

[31,05º/2,88/-140]; [32,64º/2,74/040 (100 %)]; [39,45º/2,28/-2-22] e [53,41°/1,71/0-43]. 

Essas características conjuntas auxiliam na interpretação das fases presentes em 

novos materiais obtidos com os precursores de níquel (acetato, cloreto e nitrato), como 

por exemplo, excesso de reagente ou fração que não reagiu durante o preparo. 

 

 

Figura 10. Padrão de difração de raios X para os sais de níquel indexados de acordo com 

suas respectivas cartas cristalográficas PDF (PowderDiffraction File). 
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3.2 Comportamento Espectroscópico (UV-Vis) 

Espectros eletrônicos são de uso corrente para interpretar comportamento óptico 

de sais inorgânicos e compostos de coordenação envolvendo metais de transição. Tanto 

na forma de soluções aquosas quanto na forma de pó ou pastilha [109], o espectro 

eletrônico pode ser obtido nos modos absorbância, transmitância e refletância. Na Figura 

11.A está apresentado o perfil espectral dos sais de níquel em solução e na Figura 11.B o 

Diagrama de Tanabe-Sugano usado para a atribuição das transições eletrônicas 

apresentadas. 

Na Figura 11.A estão evidenciadas quatro regiões de transições d-d, sendo: duas 

permitidas por spin, ou seja, aquelas que ocorrem entre o estado fundamental e os estados 

excitados que apresentem mesma multiplicidade [110 – 111], [3A2g
3T1g (P) em 394 nm] 

e [3A2g
3T1g (F), em 735 nm], e duas proibidas por Laporte (que não apresenta mudança 

de paridade), [3A2g
1T2g, em 500] e por spin [3A2g

1Eg, em 660 nm] [110-112]. Em 

função da limitação do espectrofotômetro utilizado (200 – 800 nm), a transição permitida 

por spin [3A2g
3T2g (F)] que ocorre na região acima de 950 nm, não foi observada [110]. 

Considerando essa banda, os espectros eletrônicos de sais de níquel podem apresentar até 

cinco regiões de transições eletrônicas, sendo: três permitidas (caracterizadas por serem 

mais intensas) e duas proibidas. 

 

 

Figura 11. (A) Espectros eletrônicos (UV-Vis) das soluções aquosas de sais de níquel; 

(B) Diagrama de níveis de energia Tanabe-Sugano para íon d8 (adaptado ref. [110]). 
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Os espectros eletrônicos de sais de níquel (Figura 11) apresentam o mesmo perfil 

de absorção relativo às transições (d-d) atribuídas. Este comportamento é devido ao fato 

de que em solução aquosa, sais de Ni2+, sem a presença de agentes complexantes (ligantes 

π receptores, por exemplo), ocorre predominantemente a formação do íon [Ni(H2O)6]
2+, 

hexa(aquo)níquel(II), de coloração verde [112]. 

Na Tabela 4 estão sumarizadas as transições eletrônicas e suas atribuições de 

acordo com a literatura [110-112], e observado experimentalmente em solução 

(absorbância) e na forma de pó (refletância). 

 

3.2.1 Calculo dos Parâmetros de Racah (B) e das Energias de Transições 

As atribuições dos espectros eletrônicos (Tabela 4) para os sais de níquel são 

típicas de geometria octaédrica, pois às transições observadas estão de acordo com as 

esperadas para o íon d8 em campo octaédrico. Deste modo, a partir do diagrama de 

Tanabe-Sugano (Figura 11.B) é possível determinar os parâmetros devido ao 

desdobramento de campo cristalino (10 Dq) e a repulsão intereletrônica dos íons ou 

parâmetro de Racah (B) [113-114]. A partir dos valores de comprimento de onda de 

absorção máximo (λmax) das transições (Figura 10.A) – linha sólida), calcula-se os valores 

de energia (E) para cada transição, partindo da conversão ν (cm-1) = 107 / λ (nm), tem-se: 

- A primeira energia envolve a transição [3A2g
3T1g (P)]:  

E1 = 107 / 394 nm = 25.380,71 cm-1; 

- A segunda energia corresponde a transição [3A2g
3T1g (F)]: 

E2 = 107 / 735 nm = 13.513,51 cm-1. 

A razão entre as energias (E1 / E2) corresponde a 1,87; e assim encontra-se o valor 

de /B = 9; E1 / B = 28 e E2 / B = 15 do diagrama de Tanabe-Sugano para íons d8 (Figura 

10.B). Partindo desses valores então, o parâmetro de Racah é calculado para cada energia:  

B1 = 25.380,71 / 28 = 906,45 cm-1; 

B2 = 13.513,51 / 15 = 900,90 cm-1; 

Bmédio = 903,67 cm-1 

 

Para calcular o valor de 10 Dq, a partir da razão de 10Dq / B, sendo Bmédio o 

parâmetro de Racah: Dq = (9,0 x 903,67 cm-1) = 8133,00 cm-1. Os valores do parâmetro 

de Racah (B= 903,67 cm-1) e de 10 Dq (8133,00 cm-1) determinados experimentalmente 
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estão de acordo com os valores reportados na literatura [110,115]. 

 

Tabela 4. Transições eletrônicas dos sais de níquel em solução aquosa, em estado sólido 

(Figura 10 e 11 respectivamente) e reportadas na literatura [110, 116]. 

Transição  

(d-d)8 

ΔAquoso / 
nm 

(cm-1) 

ΔSólido /nm Região 

(nm)* 

Literatura 

(nm) Acetato Cloreto Nitrato 

3A2g
3T1g (P) 

(permitida por 

spin) 

394 

(25.380) 
--- --- --- 364-423 394 [110]  

3A2g
1T2g 

(proibida por 

Laporte) 

510 

(19.600) 
430 515 450 450-550 457 [110] 

3A2g
1Eg 

(proibida por 

spin) 

660 

(15.151) 
590 650 580 625-690 665 [110]  

3A2g
3T1g (F) 

(permitida por 

spin) 

740 

(13.513) 
--- --- --- 710-730 724 [110] 

3A2g
3T2g (F) 

(permitida por 

spin) 

--- --- --- --- 977-999 1200 [116] 

3A2g
3T1g (P) 

(permitida por 

spin) 

394 

(25.380) 
--- --- --- 364-423 394 [110] 

Obs.: Região de absorção [113]. 

 

3.2.2 Espectros no Estado Sólido e Calculo da Energia de “band gap” (EBG) Óptico 

Na Figura 12.A são mostrados os espectros eletrônicos por refletância difusa dos 

sais de níquel na forma de pó (sólido), os máximos de refletância correspondem aos 

máximos de absorção sumarizados na Tabela 4. 

O acetato de níquel apresenta uma banda entre 380 e 450 nm (λmax em 430 nm, 

região espectral do azul) e uma banda larga que inicia em 550 nm e se estende até 800 

nm (λmax em 590 nm, laranja). O cloreto de níquel apresenta uma banda entre 450 e 600 

nm (λmax em 515 nm, verde) e uma banda entre 600 e 800 nm (λmax em 650 nm, vermelho). 

Enquanto que, o nitrato de níquel apresenta uma banda entre 400 e 520 nm com λmax em 

450 nm (azul) e uma banda entre 520 e 620 nm com λmax em 580 nm (amarelo). 
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Figura 12. (A) Fotografia digital e espectros eletrônicos (UV-Vis) por refletância difusa 

dos sais de níquel; (B) e seus respectivos espectros de energia pelo método de WOOD e 

TAUC [117]. 

 

Observa-se pela cor apresentada pelos sais, que os perfis de refletância têm 

diferenças significativas e implicações no comportamento semicondutor dos sais (Figura 

12.B), ou seja, nos valores da energia de band-gap óptico (EBG). Os espectros de energia 

(Figura 12.B) foram obtidos a partir dos espectros eletrônicos (Figura 12.A) usando o 

método proposto por WOOD e TAUC [117]. Os espectros de energia permitem a 

determinar a energia de band-gap óptico de sólidos, neste caso dos sais de níquel. 

Segundo WOOD E TAUC [117] o coeficiente de absorção µ da energia de band-gap do 

sólido é obtido diretamente pela Equação 6. 

 

µhⱱ = A (hⱱ - EBG)  Equação 6 

 

Onde: A é uma constante distinta para diferentes transições; EBG é a energia de 

band-gap a ser determinada; hⱱ é a energia do fóton e, n pode assumir valores de 1/2, 

3/2, 2 e 3 é dependente da natureza de transição eletrônica, que é responsável pela 

reflexão. 
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Os valores de band-gap obtidos a partir dos espectros de energia (Figura 12.B), 

em ordem decrescente, foram de: 3,15 eV para acetato; 2,51 eV para nitrato e 2,97 eV 

para cloreto de níquel. Esses valores estão de acordo com a faixa de energia esperada 

(3,18 - 2,73 eV) para a faixa de 390 - 455 nm de comprimento de onda [118]. 

 

3.3 Colorimetria - Método CIELab 

As medidas de CIELab (Figura 13) foram realizadas para enfatizar a diferença de 

tons entre sais de níquel na forma sólida que, a olho nu, são facilmente distinguíveis. O 

método CIELab, leva em consideração o sistema da Comissão Internacional de 

Iluminação (CIE) em termos de coordenadas L* a* b*, onde L considera a luminosidade, 

a representa o espaço do vermelho ao verde, e b do amarelo ao azul. Os valores calculados 

de L*a*b* foram: 77*-22,2*2,6* para acetato; 87,2*-27,2*44,7* para cloreto e 75,7*-

35,6*8,1* para nitrato de níquel. A análise desses resultados atribui alta luminosidade 

(valor L*) para todos os sais, sendo maior para cloreto de níquel. Para os sais em solução 

aquosa vale ressaltar a discussão da Figura 11, onde evidência a formação do íon 

complexo [Ni(H2O)6]
2+, hexa(aquo)níquel(II), de coloração verde para todos os sais. 

 

 

Figura 13. Espectros de absorção (UV-Vis) e medidas colorimétricas (L*a*b*) para sais 

de níquel na forma sólida e comparativo em solução aquosa: I) Ni(CH3COO)2.4H2O, II) 

NiCl2.6H2O III) Ni(NO3).6H2O. 
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A coordenada a* (avalia o conteúdo de vermelho a verde) resultou em valores 

negativos para todos os sais, inferindo uma tendência para a coloração verde, sendo que, 

a menor e a maior tendência referente a essa coordenada, são atribuídas ao acetato e ao 

nitrato de níquel respectivamente. A coordenada b* (que avalia o conteúdo de amarelo a 

azul) apresenta valores positivo para todos os sais, evidenciando uma tendência para o 

amarelo, sendo o maior valor desta coordenada atribuído ao cloreto de níquel. Resumindo 

podemos dizer que, em termos de tom verde têm-se a seguinte sequência: nitrato > cloreto 

> acetato. 

 

3.4 Comportamento Térmico (TG/DTG/DTA) 

A partir de curvas de análise térmica simultânea dos sais de níquel (Figura 14) foi 

possível determinar a pureza de sais inorgânicos, além da sua composição 

estequiométrica, quantidade de água estrutural e de hidratação (Tabela 5). 

 

3.4.1 Decomposição do Acetato de Níquel Tetra-Hidratado [Ni(CH3COO)2•4H2O] 

Observa-se na Tabela 5, que após a etapa de desidratação do acetato de níquel 

(32,9%, pico endotérmico em 118 ºC), ocorre mais dois eventos de perda de massa de 

34,6% (250 a 400ºC) com pico exotérmico em 378 ºC, e outro com 2,8% perda de massa 

(650 – 850ºC) com formação do resíduo (29,7% de óxido de níquel). Os dados 

experimentais da etapa de desidratação permitem determinar a quantidade de moléculas 

de água presentes no sal acetato de níquel, correspondendo ao valor de 4,81 moléculas. 

Após a etapa de desidratação, os dados experimentais apontam um valor de 67,1% de 

massa residual, divergindo do valor teórico de 71,0%. 

Segundo JESUS et al. [119], esta diferença pode ser um indicativo de que ocorra 

reações de hidrólise intermediárias na fase gasosa, envolvendo os grupos acetatos durante 

a desidratação do Ni(CH3COO)2.4H2O. A recombinação resultaria na formação 

simultânea de ácido acético na fase gasosa, gerando acetato básico de níquel na fase 

sólida. Desta maneira, o primeiro evento de decomposição do acetato de níquel, seguiria 

a sequência de reações apresentadas na Tabela 5. A formação de água em função da 

decomposição justificaria a diferença de moléculas de água encontradas 

experimentalmente (4,81) em relação à quantidade calculada de quatro moléculas. 
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Figura 14. Curvas térmicas (TG-DTG-DTA) obtida dos sais de níquel. 

 

O segundo evento é caracterizado pela decomposição exotérmica do acetato de 

níquel, (250 a 400 °C), com perda de massa de 34,6 %, e o terceiro evento (650 a 850 °C) 

é atribuído a perda de massa de 2,8% referente à decomposição do Ni(OH)2 formado 
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durante o segundo evento. O resíduo obtido ao fim da análise térmica foi de 29,7%, valor 

próximo do teórico de 30,0% para óxido de níquel (NiO). De acordo com JESUS et al. 

[119], tanto o acetato de níquel quanto o hidróxido de níquel, se decompõem em 

temperaturas distintas, sendo que ambos geram como resíduo NiO. O acetato de níquel 

decompõe em temperaturas mais baixas, ao passo que hidróxido de níquel decompõe em 

temperaturas mais elevadas de acordo com a Tabela 5. Portanto, a decomposição térmica 

do acetato de níquel envolve três eventos gerando como resíduo NiO. 

 

Tabela 5. Reações propostas para a desidratação e decomposição dos sais. 

Sal de níquel Evento ΔT/°C DTA/°C 

Perda 

de 

massa 

(%) 

Ni(CH3COO)2.4H2O 

Ni(CH3COO)2.4H2O Ni(CH3COO)2 + 4H2O 25 - 250 118 (endo) 32,9 

Ni(CH3COO)2.4H2O  0.86Ni(CH3COO)2 + 0.14Ni(OH)2 

+ 0.28CH3COOH  + 3,72H2O 

250 - 400 378 (exo) 34,6 
CH3COOH  CH2CO + H2O 

2CH3COOH  CH3CO + 2CO2 + 2H2O 

Ni(CH3COO)2NiO + CH3COCH3 + CO2 

Ni(OH)2NiO + H2O 650-850 – 2,8% 

NiCl2.6H2O 

NiCl2.6,03H2O(s) NiCl2.2,13H2O(s) + 3,90H2O 30 - 130 206 (endo) 29,5 

NiCl2.2,13H2O(s) NiCl2(s) + 2,13H2O 130 - 375 237 (endo) 16,1 

NiCl2(s) +1/2 O2NiO(s) + Cl2(g) 400 - 750 705 (endo) 23,3 

Ni(NO3)2.6H2O 
Ni(NO3)2.6,89H2O(s)Ni(NO3)2(s) + 6,89H2O 30 - 260 235 (endo) 42,3 

Ni(NO3)2(s)NiO(s) + 2NO2(g) + ½ O2(g) 260  400 316 (endo) 33,4 

 

3.4.2 Decomposição do Cloreto de Níquel Hexa-Hidratado [NiCl2•6H2O] 

Os dados referentes ao cloreto de níquel (Tabela 5) destacam de forma geral a 

presença de três eventos de perda de massa. Os dois primeiros correspondem a perdas de 

moléculas de água envolvendo processos endotérmicos. Ao longo desses dois eventos a 

temperatura aumenta gradualmente de 30 a 375 °C, o que implica na saída inicial de 

moléculas de água fracamente ligadas (superficial), seguida pela saída de água fortemente 

retida na estrutura do sal. 

Para a decomposição da massa inicial de 19,33 mg de cloreto de níquel 

determinou-se experimentalmente a quantidade de 6,03 moléculas de água, muito 
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próximo do valor teórico que é de 6 moléculas de água de hidratação. Considerando esta 

composição e os valores de perda de massa envolvida em cada evento, foi possível propor 

reações de desidratação e decomposição do cloreto de níquel, que resulta em 31,1% (6,22 

mg) de resíduo final (Tabela 5). 

No primeiro evento (29,5% de perda de massa entre 30 - 130 °C), uma pequena 

fração de moléculas de água de cristalização sofre fusão a baixas temperaturas, enquanto 

que, no segundo evento (16,1% de perda de massa) ocorre maior perda de água (entre 130 

e 375 °C) referente à desidratação, saída de moléculas de água mais fortemente ligadas. 

O terceiro evento, caracterizado também como um processo endotérmico, corresponde a 

decomposição térmica do cloreto de níquel a óxido de níquel (NiO), com possível 

liberação de gás cloro (Cl2). 

 

3.4.3 Decomposição do Nitrato de Níquel Hexa-Hidratado [Ni(NO3)2•6H2O] 

As curvas térmicas para o nitrato de níquel hexa-hidratado mostram que a 

decomposição envolve duas perdas de massa principais. A primeira (entre 30 e 260 °C) é 

atribuída ao processo de desidratação do sal; a segunda perda de massa (entre 260 e 

1000 °C) atribui-se à formação do óxido de níquel (NiO). 

Os resultados obtidos a partir da derivada da curva TG (DTG) mostram de forma 

mais detalhada a decomposição térmica do Ni(NO3)2.6H2O. Até 220 °C observam-se três 

eventos endotérmicos, referentes a saídas de água fracamente ligadas à estrutura, seguida 

pela saída de água estrutural fortemente ligada (pico em 235 ºC). O evento endotérmico 

acima de 260°C refere-se à perda de massa (33,4%) para formação de NiO com possível 

saída de dióxido de nitrogênio e oxigênio (Tabela 5). 

 

3.5 Análise Morfológica (MEV-EDS), e Estrutural (DRX) dos Resíduos da Análise 

Térmica (TG) 

Os resíduos das curvas térmicas são propostos (Tabela 6) como sendo óxidos de 

níquel (NiO). Com intuito de averiguar essa proposição foram obtidas imagens de 

microscopia eletrônica (MEV) com respectivos espectros de energia dispersiva (EDS) 

(Figura 15) para os resíduos finais de cada sal de níquel. 

A Figura 15.A corresponde ao NiO obtido a partir do acetato de níquel, apresenta-se na 

forma de um “puff”, onde as partículas permanecem agregadas entre si, porém não 

uniformes. Por outro lado, não se observa diferença de morfologia quando se compara os 
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resíduos obtidos da queima do cloreto (Figura 15.B) e do nitrato (Figura 15.C). Os 

agregados formados em cada material são significativamente parecidos, porém o tamanho 

é da ordem de 0,2 µm para acetato e cloreto (Figura 15.A e B) e da ordem de 0,1 µm para 

nitrato (Figura 15.C). 

 

 

Figura 15. Imagem de MEV e histogramas de tamanho de partícula obtidos do resíduo 

de análise térmica dos sais de níquel: (A) acetato - NiOAc, (B) cloreto - NiOCl, e (C) nitrato 

- NiONit. 
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Os dados analíticos (Tabela 6) foram obtidos dos gráficos de EDS, que confirmam 

a formação de oxido de níquel como produto final de todos os sais. Porém, a composição 

estimada varia em frações que podem estar relacionadas com a natureza dos cátions 

(acetato, cloreto e nitrato) presentes no produto final e de difícil mensuração por EDS. 

Também pode estar relacionado com o ambiente térmico (rampa de aquecimento, vazão 

do ar comprimido, tipo de porta amostra utilizado). Destaca-se que o resíduo do nitrato 

de níquel (NiO1,1) apresenta a composição mais próxima do teórico (NiO). 

 

Tabela 6. Dados Analíticos (EDS) e Composição Estimada do Resíduo de TG. 

Precursor Ni (%) O (%) 
Razão 

(Ni/O) 

Composição 

Estimada 

Teórico 78,58 21,42 3,67 
NiO – óxido de 

níquel 

Acetato 74,07 25,93 2,85 NiO1,3 

Cloreto 86,29 13,71 6,29 NiO0,6 

Nitrato 77,06 22,94 3,35 NiO1,1 

 

Os difratogramas de raios X (Figura 16) para os óxidos de níquel obtidos a partir 

da calcinação dos sais apresentam perfil de sólidos policristalinos com três picos 

característicos (entre 30º e 70º 2θ), indexados (hkl) como: (111), (200) e (220) de acordo 

com a carta cristalográfica: PDF 01-073-1519. 

Ao analisar os dados sumarizados na Tabela 7, todos os materiais foram 

identificados como óxido de níquel (NiO), porém ocorre uma variação na posição e 

intensidade dos picos. Nota-se a posição de todos os picos característicos do NiO obtido 

a partir do NiCl2.6H2O sofreram leve deslocamento para ângulos menores, apresentam os 

maiores valores de d e menor valor de cristalinidade. 
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Tabela 7. Dados de Difração de Raios X: Posições em ângulo 2θ e valores de distância 

(d) dos picos indexados (hkl), tamanho (μm) e grau de cristalinidade (%) para pico 

principal (200). 

Material Parâmetros 
Indexações (hkl) Tamanho de 

cristalito (μm) 

Cristalinidade 

(%) (111) (200) (220) 

NiO-

acetato 

Posição 2θ 37,17 43,21 62,81 

447,9 95,6 
d (Å) 2,416 2,092 1,478 

NiO-

cloreto 

Posição 2θ 36,52 42,59 62,26 

408,5 85,7 
d (Å) 2,458 2,120 1,490 

NiO-

nitrato 

Posição 2θ 37,01 43,02 62,66 

321,8 95,8 
d (Å) 2,427 2,100 1,481 

 

 

Figura 16. Difratogramas de raios X dos resíduos (NiO) obtidos na análise térmica dos 

sais de níquel. 



 
 

63 

 

3.6 Conclusões Parciais 

A difratometria de raios X possibilitou identificar a rede cristalina e correlacionar 

os parâmetros de rede para indexar de forma satisfatória os picos de difração 

característicos de cada sal utilizado evidenciando a ausência de qualquer agente 

contaminante nos sais. Os espectros eletrônicos em solução (absorbância) e sólidos 

(refletância) possibilitaram identificar as transições eletrônicas envolvidas, embora sejam 

as mesmas, ocorrem em regiões de comprimento de onda distintos. Dados de L*a*b* 

proporcionam concluir que a intensidade da tonalidade verde diminui na sequência: 

nitrato > cloreto > acetato. As curvas de analise térmica possibilitaram determinar a 

quantidade de moléculas de água de hidratação e sua compatibilidade conforme previsto 

pelo fornecedor. Possibilitou ainda, a partir do resíduo final, gerar informações 

morfológicas e estruturais, como tamanho de partículas e identificação da fase formada, 

com estimativa de composição para óxido de níquel (NiO). 

Dessa forma, a análise dos resultados obtidos através da caracterização estrutural, 

morfológica e espectroscópica dos sais precursores de níquel mostraram a boa condição 

para o uso posterior nas síntese de Ni(OH)2. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

Partículas de Ni(OH)2: 
Síntese e Caracterização 
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APRESENTAÇÃO 

Para facilitar a interpretação dos resultados e a identificação dos materiais, foram 

utilizadas as denominações da Tabela 3. Quando necessário as discussões foram feitas 

em termos de grupo, como: materiais de acetato, materiais de cloreto ou materiais de 

nitrato, sempre obedecendo a ordem alfabética. 

 

4. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE α E/OU β-Ni(OH)2 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Materiais de Ni(OH)2 sintetizados 

Os materiais foram obtidos de acordo com a metologia de síntese apresentada no 

item 2.2. Nas Figura 17.A e B são apresentadas as imagens dos materiais em suspensão e 

após o processo de liofilização, respectivamente. 

 

Figura 17. Imagem fotográfica dos materiais de Ni(OH)2 (A) em suspensão e (B) 

liofilizados. 
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A secagem dos materiais foi necessária para o desenvolvimento da caracterização 

e o método de secagem por liofilização foi definido em função do estudo desenvolvido 

por Nunes et al. [50]. Estes compararam a secagem por liofilização com o método 

convencional em um dessecador a vácuo e avaliaram a influência na microestrutura e nas 

propriedades eletrocatalíticas do nanocompósito bentonita/α-Ni(OH)2. Concluiram que o 

processo de liofilização preservou a estrutura do nanocompósito e induziu a desagregação 

do material, diferentemente do método convencional, o qual proporciona tempo para que 

o material se reorganize estruturalmente á medida que as moléculas de água saem da 

estrutura. 

 

4.2 Difração de Raios X (DRX)  

Os difratogramas de raios X (XRD) dos materiais de Ni(OH)2 em forma de pó são 

mostrados na Figura 18. Os DRX foram indexados de acordo com as cartas 

cristalográficas JCPDS (38-0715) referente à fase α-Ni(OH)2, e JCPDS (14-0117) para 

fase β-Ni(OH)2, conforme reportado na literatura [37, 120-121]. 

 

 

Figura 18. Perfis de DRX dos materiais de Ni(OH)2 sintetizados, com indicação do grau de 

cristalinidade e da fase identificada em cada material. 
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No grupo de materiais de Ni(OH)2 derivado do acetato de níquel (AcNa, AcK e 

AcNH4) destaca-se os planos de reflexão em 2θ, os respectivos índices de Miller (hkl), 

picos assimétricos característicos em 2θ, 10º e 20º (Figura 18), indexados como (003) e 

(006), mostrando que o empilhamento das lamelas nesses grupos de materiais é 

desorganizado, característico da fase alfa-Ni(OH)2 [37, 120-121], caracterizado pelo 

espaçamento interlamelar basal d(003), para o AcK e o AcNH4, 6,24 Å e 8,78 Å, 

respectivamente. Ainda estão presentes os planos de reflexão em 2θ, (001), (100), (101) 

e (110) característica da fase β, característico da presença de fases mistas α/β-Ni(OH)2. A 

mistura de fase resulta em baixo grau de cristalinidade para grupo de materiais do acetato 

de níquel (62,9% para AcNa; 47,2% AcK; 32,9% AcNH4). 

Entretanto os grupos de materiais derivados de cloreto de níquel (ClNa, ClK e 

ClNH4) e de nitrato de níquel (NitNa, NitK e NitNH4) apresentam perfis mais cristalinos, 

com picos mais definidos e intensos (Figura 18). Para esses materiais todas as reflexões 

em 2θ indexados como d(001), d(100), d(101), e d(102) d(110), características da fase β-

Ni(OH)2 não ocorrendo a formação de fase mista α/β, conforme cartas critalográficas 

JCPDS (14-0117) [37,120-121]. Ou seja, os materiais foram identificados apenas como 

fase β-Ni(OH)2, com diferentes graus de cristalinidade (75,5% ClNa; 70,6% ClK; 76,1% 

ClNH4; e 76,2% NitNa; 68,2% NitK; 73,2% NitNH4). Entre os materiais, há uma ligeira 

variação na posição, intensidade, forma dos picos de difração e no espaçamento 

interlamelar. Considerando os materiais como um grupo derivado do mesmo sal 

precursor, destaca-se o maior grau de cristalinidade nos materiais obtidos a partir de 

cloreto de níquel, ou seja, todas apresentam cristalinidade acima de 70%, e os menores 

valores de cristalinidade são para aquelas derivadas do acetato de níquel. 

Esse comportamento reforça a ideia de que o volume dos ânions precursores - em 

ordem crescente Cl-, NO3
- e CH3COO- - assim como a intercalação, contribuem para a 

definição dos valores de distância basal (d) e do grau de cristalinidade dos materiais 

[37,122]. A intercalação dos ânions volumosos modifica a estrutura do Ni(OH)2, 

resultando em menores valores de cristalinidade para os materiais sintetizados a partir do 

sal acetato de níquel, seguidos pelos nitratos e por fim os sintetizados a partir de cloreto 

de níquel. Em ordem, as distâncias basais para os respectivos Ni(OH)2 referente à reflexão 

d(001) são: AcNa (4,54 Å), AcNH4 (4,40 Å) e AcK (4,28 Å); ClNH4 (4,69 Å), ClNa (4,67 

Å) e ClK (4,63 Å); NitNa (4,67 Å), NitK (4,65 Å) e NitNH4 (4,62 Å). Entretanto na fase 

mista as distâncias basais d(003) AcK e AcNH4, 6,24 Å e 8,78 Å respectivamente, a baixa 

cristalinidade é característico da fase α-Ni(OH)2. Para o material AcNa a determinação 
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do espaçamento basal não é evidenciada em função de picos acoplados, entre as fases α e 

β-Ni(OH)2. 

 

4.2 Comportamento Térmico (TG/DTG/DTA) 

As Figuras 19 apresenta os resultados de TG/DTA/DTG dos materiais de 

Ni(OH)2. As curvas térmicas mostradas na Figura 19 referem-se aos materiais obtidos 

para sal Ni(CH3COO)2.4H2O, NiCl2.6H2O e Ni(NO3)2.6H2O com as bases precipitantes 

NaOH, KOH e NH4OH De forma geral observa-se nas curvas térmicas três regiões de 

perda de massa e, para efeitos de comparação, foram estipuladas faixas de temperatura 

que se adequasse a todas os materiais. 

A primeira perda de massa, até aproximadamente 180 °C é atribuída à saída de água 

intercalada ou fracamente adsorvida. Observa-se que as porcentagens de perda de água 

nos materiais sintetizados a partir de acetato de níquel são consideravelmente maiores 

quando comparadas com os demais materiais obtidos com cloreto e nitrato de níquel [123-

124]. A partir desta primeira perda de massa é possível determinar o grau de hidratação 

dos materiais, cuja representação de acordo com Kober [125] pode ser dada como 

[Ni(H2O)x] (OH)2, onde x representa o grau de hidratação e tem valores entre 0,1 e 0,5 

(Tabela 8). Os valores apresentados referente ao grau de hidratação dos materiais estão 

condizentes com o que foi abordado nos difratogramas, onde ânions maiores possibilitam 

acomodar maiores quantidades de moléculas de água, contribuindo para a formação 

pouco cristalina da fase alfa. 

O segundo evento inicia próximo de 180°C estendendo-se a até aproximadamente 

450 °C. A perda de massa nessa faixa de temperatura é mais significativa nos materiais 

(com exceção de ClK e NitK) chegando a atingir valores entre 12,5 a 23%. A esses valores 

são atribuídos à desidratação das fases de hidróxidos de níquel, sendo que as temperaturas 

de pico (DTG) sugerem estruturas mais compactas, com elevada força de interação entre 

as moléculas [118]. Nota-se que todos os materiais sintetizados a partir de hidróxido de 

amônio apresentam elevadas temperaturas de pico referente ao segundo evento. 

Indicando possivelmente que estes materiais sejam mais compactos e estáveis quando 

comparados com os demais. A terceira perda de massa (450 a 1200 °C) está relacionada 

à remoção de ânions precursores intercalados nas lamelas estruturais do material 

hidróxido de níquel sintetizado. No final das análises térmicas o resíduo óxido de níquel 

(NiO) é obtido em quantidades significativas, não inferior de 50% da massa inicial 
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(Tabela 8). O comportamento observado na Figura 19 referente a ClK e NitK, difere dos 

demais materiais no segundo evento de perda de massa em função da grande quantidade 

material precursor remanescente. 

 

 

Figura 19. Curvas térmicas (TG/DTA/DTG) dos materiais de Ni(OH)2. 
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Tabela 8. Resíduo e grau de hidratação dos materiais Ni(OH)2. 

Material 
Resíduo 

(%) 
Representação 

AcNa 71,5 [Ni(H2O)0,33] (OH)2 

AcK 65,0 [Ni(H2O)0,43] (OH)2 

AcNH4 64,1 [Ni(H2O)0,54] (OH)2 

ClNa 70,3 [Ni(H2O)0,23] (OH)2 

ClK 50,8 [Ni(H2O)0,27] (OH)2 

ClNH4 77,8 [Ni(H2O)0,06] (OH)2 

NitNa 75,5 [Ni(H2O)0,10] (OH)2 

NitK 50,3 [Ni(H2O)0,30] (OH)2 

NitNH4 76,2 [Ni(H2O)0,12] (OH)2 

 

4.3 Determinação da Área Superficial (BET) 

Os gráficos das isotermas apresentam formas de acordo com o tipo de porosidade 

do sólido e levam em consideração a relação entre a quantidade molar de gás (N2) 

adsorvido ou dessorvido pelo sólido a temperatura constante e em função da pressão do 

gás [123]. Assim, as isotermas de adosrção foram classificadas de acordo com o formato 

que apresentam, conforme evidenciado na Figura 20. O perfil das isotermas é 

característica do tipo de porosidade do sólido, sendo conhecido até hoje, seis tipos 

principais conforme mostra a Figura 20.A. A isoterma do tipo I é a apresentada por sólidos 

com microporos; do tipo II por sólidos não porosos; tipo IV sólidos com poros 

razoavelmente grandes; isotermas do tipo III e V típicas onde o comportamento é de 

maior intereção entre as moléculas do adsorvato do que com o sólido; e a isoterma do tipo 

VI característica de sólido não poroso com superfície uniforme [124-126]. 

Pode-se classificar ainda de acordo com o formato da histere ou seja, a capacidade 

do material tem de manter suas propriedades na ausência do estímulo que as gerou. 

Conforme mostra na Figura 20.B as histerese podem ser do tipo H1 aglomerados ou 

compactos de esferas uniformes podendo ter distribuição estreita de tamanho de poros, 

H2 associada a poros de gargalo estreito, corpo largo e forma pouco definida, H3 típica 

de agregados não rígidos na forma de placas em fendas e H4 atribuída a poros estreitos 

tipo fenda [124-126]. 
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Figura 20. (A) Classificação das Isotermas e (B) tipos de histerese de acordo com o tipo 

e formato de porosidade. 
 

Todas as isotermas (Figura 21) podem ser descritas como do tipo IV de acordo com 

a classificação da IUPAC, indicando características de materiais mesoporosos. O perfil 

das isotermas corrobora com os valores de diâmetro de poro dos materiais (Tabela 9), 

valores entre 20 e 500 Å [124]. Dentre os materiais, o que apresenta maior volume 

adsorvido de nitrogênio (501 cm3 g-1) foi a resultante da combinação de acetato de níquel 

e hidróxido de sódio (AcNa), correspondendo a maior área superficial (416,50 m2g-1) e 

maior volume de poro (0,7820 cm3g-1). 

O perfil das isotermas caracterizam dois processos distintos, sendo a linha inferior 

referente à quantidade de gás adsorvido (linha vermelha) em função do aumento da 

pressão relativa, e a linha superior (linha azul) corresponde à quantidade de gás 

dessorvido no processo inverso. Esse comportamento, característico de sólidos 

mesoporos, apresentam laços ou “loop” de histerese, que estão associados à condensação 

capilar das estruturas e apresentam diferentes formatos dependendo do tipo de poro do 

sólido. 
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Figura 21. Isotermas de adsorção-desorção de Nitrogênio dos materiais de Ni(OH)2. 

Gráfico inserido corresponde a curva de distribuição do tamanho de poro por BJH. 

 

Histerese do tipo H3 é atribuída as isotermas dos materiais derivados de KOH 

(Figura 20, AcK, ClK e NitK), que é característica de agregados não rígidos de partículas 

na forma de placas que originam poros em fendas. Os materiais derivados de NaOH 

(Figura 21, AcNa, ClNa e NitNa) apresentam isotermas com histerese do tipo H2, 

associada a poros de gargalo estreito, de corpo largo e forma não muito bem definida. 

Enquanto que, os materiais derivados de NH4OH (Figura 21 AcNH4, ClNH4 e NitNH4) 

tem isotermas atribuídas como histerese do tipo H4, característica de poros estreitos tipo 

fenda, sendo suas linhas praticamente paralelas e horizontais nas isotermas [126-127]. 

O tamanho de cristalito (Tabela 9) foi calculado pela equação de Scherrer (software 

DIFRATEC.EVA) considerando a reflexão d(001) para todos os materiais, utilizando o 

método de largura à meia altura (FHWM - do inglês full width at half maximum) dos 
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DRX (Figura 18). Destaca-se que os materiais obtidos a partir de NaOH apresentam os 

menores tamanhos de cristalito, sendo o menor valor para o material AcNa (42,0 Å). 

A área superficial medida pelo método BET, assim como diâmetro de poro médio 

e o volume de poro dos materiais Ni(OH)2, também estão listados na Tabela 9. O diâmetro 

de poro médio dos materiais situa-se entre 29,41 e 86,26 Å. O volume de poro e área 

superficial apresentam maiores valores dos materiais resultantes da combinação de 

acetato de níquel e hidróxido de sódio. De forma geral, todos os materiais sintetizados a 

partir do NaOH apresentam valores elevados de área superficial e volume de poro, 

conforme mostra a Tabela 9. Contudo, observa-se que o diâmetro de poro desses materiais 

não é grande, inferindo que, de acordo com a classificação de histerese dos materiais, o 

formato de seus poros é do tipo estreito com profundidade. 

 

Tabela 9. Dados de BET (área superficial, diametro de poro e volume de poro) dos 

materiais Ni(OH)2 sintetizados. 

Material 

Tamanho de 

Cristalitoa 

(Å) 

Área 

superficial 

(m2g-1) 

Diâmetro de 

Poro 

(Å) 

Volume de 

Poro 

(cm3g-1) 

AcNa 42,0 416,50 37,44 0,7820 

AcK 131,6 29,65 29,41 0,0436 

AcNH4 159,3 67,27 71,52 0,2406 

     

ClNa 88,9 114,30 50,34 0,2877 

ClK 122,0 35,65 34,55 0,0616 

ClNH4 192,3 34,27 70,02 0,1200 

     

NitNa 99,0 103,70 74,96 0,3888 

NitK 153,9 17,86 86,26 0,0770 

NitNH4 130,9 49,35 62,71 0,1547 
a Dados obtidos da Difração de Raios X (Figura 18) 

 

Diferentemente do observado na difração de raios X, onde a definição das fases é 

influenciada pelos sais de níquel utilizado, as propriedades texturais (volume e diâmetro 

de poro, área superficial e formato de poro), são significativamente influenciados pela 

base usada durante o processo de síntese, assim como o tamanho de cristalito e grau de 

cristalinidade. Os elevados valores de área superficial e volume de poro nos materiais 
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podem estar relacionados com o tamanho dos cátions precursores. Como os maiores 

valores encontrados são referentes aqueles envolvendo NaOH, acredita-se que o grau de 

hidratação confere maior raio hidrodinâmico aos íons Na+, sendo ocluído na estrutura dos 

materiais, maiores quantidades de água, que após secagem dos coloides por liofilização, 

a agua é sublimada mantendo volume de poro e área superficial maiores [40]. 

 

4.4 Espalhamento Dinâmico de Luz 

A Figura 22 mostra o potencial zeta e a distribuição do tamanho de partícula das 

amostras de Ni(OH)2. O potencial zeta indica a natureza da carga superficial das 

partículas, implicando no tipo de interações que terá com outras substâncias liquidas ou 

sólidas, podendo influenciar, e mesmo controlar a estabilidade das suspensões [121]. A 

estabilidade de carga é classificada, de acordo com a região em que está localizada. Por 

exemplo, partículas que apresentem potencial zeta com valores superiores a +30 mV ou 

inferiores -30 mV são consideradas estáveis [128]. 

 

 

Figura 22. Potencial zeta e a distribuição do tamanho de partícula dos materiais de 

Ni(OH)2. 
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Dentre os materiais de Ni(OH)2, as derivadas do acetato de níquel são as que 

apresentam baixa carga superficial, os valores de potencial zeta atingem um máximo de 

+10 mV. O material ClNH4 apresenta potencial zeta próximo de +45 mV, e a estabilidade 

de carga é considerada excelente, os demais materiais podem ser classificadas como de 

estabilidade moderada, pois os valores de potencial zeta estão na faixa de 30-40 mV. 

A comparação na distribuição do tamanho de partícula (Figura 22) é melhor 

avaliada pelos grupos de materiais derivados do mesmo sal de níquel. Como mostra a 

Figura 21, o alcance do tamanho de partícula do material AcK encontra-se entre 180-400 

nm. Para o material AcNa o tamanho de partícula é distribuído em duas regiões (90-450 

nm, e 450-3000 nm) e com baixa porcentagem de intensidade de contagens (<10%). O 

material AcNH4 apresenta uma distribuição de tamanho entre 300-700 nm. 

Os materiais derivados de cloreto de níquel apresentam distribuição monomodal, 

similares entre si e compreendidos entre 100-200 nm. Por outro lado, variação 

considerável é observado nos materiais derivados de nitrato de níquel. A diferença de 

perfil populacional entre os materiais NitNa (400-1400 nm), NitK (200-500 nm) e NitNH4 

(150-600 nm), evidencia a influência do grupo amônio em maior grau, enquanto que os 

materiais derivados do acetato e cloreto tendem a um comportamento mais organizado 

conforme observado nos resultados de DRX. 

 

4.5 Microscopia eletrônica de Varredura -MEV 

As imagens de MEV (Figura 23) dos materiais de Ni(OH)2 apresentam 

características que as agrupam de acordo com hidróxido precursor utilizado. Os materiais 

são particulados e aglomerados com forma e tamanhos irregulares, indicando que os 

diferentes precursores (sais e bases) influenciam diretamente na morfologia dos 

polimorfos de Ni(OH)2. 

Uma análise mais criteriosa dos materiais derivados de hidróxido de amônia 

(AcNH4, ClNH4 e NitNH4) percebe-se a formação de partículas menores, sendo que para 

o material AcNH4 a imagem permite distinguir a presença de pequenas agulhas, 

corroborando com a morfologia relatada na literatura [129-131]. Esse aspecto pode estar 

relacionado com a perda sucessiva do grupo amônia pela baixa pressão de vapor, 

favorecendo a formação de cristalitos mais organizados, porém favorece também a 

formação de fase mista α/β. 
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Os materiais derivados de KOH são muito similares, agregados compatíveis com 

estrutura lamelar da fase organizada β-Ni(OH)2. Os materiais derivados de NaOH 

apresentam características morfológicas de particulados menores para ClNa, enquanto 

que AcNa e NitNa tem aspecto folear, destoando das características observadas por DLS. 

É claramente observado a formação de aglomerados de placas irregulares e rígidas de 

Ni(OH)2 nesses materiais sintetizados a partir de KOH e NaOH [132-133]. O tamanho 

desses materiais é influenciado em função dessa aglomeração de placas, resultando em 

materiais de ordens nano e micro conforme indica o tamanho de partícula obtido por BET.  

 

 

Figura 23. Imagens de MEV dos materiais de Ni(OH)2 com ampliação de 5000 vezes e 

de 1000 vezes para AcNa, ClNa e NitNa. 
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4.6 Colorimetria – Método CIELab 

A combinação de sais de níquel com hidróxidos surpreendeu na variação de 

tonalidades apresentada pelos materiais gerados. Caracteristicamente, hidróxido de níquel 

é reconhecido pela cor verde [134-135]. Contudo, as cores apresentadas pelos materiais 

(Figura 24) destoam do brilho cristalino apresentado pelos respectivos sais, com variação 

da luminosidade (L*) aumentando: NaOH > KOH > NH4OH. 

 

Figura 24. Propriedades colorimétricas obtidas por um sistema de coordenadas 

cartesianas CIELab pelo métoddos materiais de Ni(OH)2 sintetizados e seus precursores. 
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É destacável que o grau de luminosidade dos materiais sintetizados com NH4OH 

são sempre maiores que a luminosidade dos materiais dentro da mesma classe de sal 

precursor. Porém, os maiores valores de luminosidade encontram-se nos materiais obtidos 

do precursor cloreto de níquel. Essa classe de materiais (cloretos) são os únicos cujas 

coordenadas colorimétricas tendem para coloração na região entre verde e azul (Figura 

25), os demais materiais todos na região do verde e amarelo. 

Contudo, todos os materiais apresentam valores mais negativos do parâmetro a*, 

indicando conforme esperado, tendência para tons de cor verde. O efeito das cores e suas 

consequências são de complexa previsão, porém o estimulo visual é notório. Classificam-

se as cores como quentes e frias, ou seja, que absorvem ou refletem radiação no 

infravermelho próximo – NIR (do inglês, Near Infrared) que compreende de 12.800 a 

4.000 cm-1 [112]. Espectros de reflectância difusa (UV-VIS) mostram duas bandas de 

absorções distintas entre 400 e 1.000 nm (Figura 26), que correspondem a transições 

permitidas d-d dos íons Ni2+ em estrutura octaédrica [112, 136]. 

 

 

Figura 25. Representação gráfica da variação de cores dos materiais e sais precursores, 

expresso em um sistema de coordenadas cartesianas CIELab. Onde: □ acetatos; ○ 

cloretos; Δ nitratos. 

 

O grau de reflectância mostra-se maior para os materiais sintetizados com acetato 

de níquel, os maiores valores atingem aproximadamente 57,3 % (AcK) e 53,7 % (AcNa) 
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para banda entre 400 e 800 nm; e para banda centrada em 900 nm, os maiores valores de 

reflectância foram: 52,3% (AcNa) e 38,7% (AcK). A reflectância dos demais materiais 

situam-se entre 19 e 50%. É interessante notar que AcNa apresenta o maior valor de 

reflectância na região do UV-VIS, associado ao fato de apresentar os menores valores de 

tamanho de cristalito e tamanho de partícula, o que, segundo a literatura contribui para a 

aplicação como pigmentos “frescos” para revestimentos [15, 137]. 

 

 

Figura 26. Espectros eletrônicos (UV-Vis) dos materiais de Ni(OH)2 obtidos no modo 

reflectância e na faixa de 400 a 1000 nm. 
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4.7 Conclusões Parciais 

A síntese singular de partículas de Ni(OH)2 através de diferentes sais de níquel e 

hidróxidos, mostrou-se satisfatória quanto ao produto formato. Observou-se boa 

cristalinidade e definição de pico quando sais cloreto e nitrato de níquel são usados, 

diferentemente do sal acetato de níquel que, tende a formação de fases mistas (α e β) de 

Ni(OH)2. Imagens de MEV revelaram tendências de morfologia em dois grupos, aqueles 

sintetizados a partir de NaOH e KOH como semelhantes, mas diferem quando 

comparados com os obtidos por NH4OH, assim como as propriedades texturais. Tamanho 

de partícula e potencial zeta se agrupam em função do sal usado na síntese. Por fim, 

investigações espectroscópicas e colorimétricas, evidenciaram o potencial de aplicação 

dos materiais como pigmentos, em função das suas altas refletâncias e diferentes cores. 

De forma geral, pode-se concluir que, apesar do produto formado ser o mesmo em 

todos os processos de síntese, os materiais de Ni(OH)2 obtidos, apresentam diferentes 

propriedades estruturais, morfológicas, espectroscópicas assim como colorimétricas. 

Estudos como espectroscopia e colorimetria perminitem infeir que os materiais 

apresentam grande potencial quando aplicados como pigmentos assim como, os estudos 

estruturais permitem prever a promissora aplicação como sensores. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

Estudo Eletroquímico: 

Eletrooxidação de álcoois. 
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APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos dos estudos eletroquímicos dos 

EPC modificados com os materiais de Ni(OH)2, (Ni(OH)2/EPC). As técnicas de voltametria 

cíclica e cronoamperometria foram usadas para caracterizar o comportamento eletroquímico 

e avaliar o desempenho dos eletrodos na eletrooxidação do álcool etílico. 

 

5. ESTUDO ELETROQUÍMICO 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 Comportamento Eletroquímico de EPCMs com Ni(OH)2 

A Figura 27 mostra o comportamento eletroquímico dos diferentes Ni(OH)2/EPC 

obtidos por voltametria cíclica, utilizando-se NaOH 0,5 mol L-1 como eletrólito suporte. Os 

voltamogramas cíclicos foram obtidos variando-se o potencial na faixa de 0,2 a 0,65 V, a 

uma velocidade de varredura de 50 mV s-1. 

Observa-se que no primeiro ciclo os Ni(OH)2/EPC apresentam o processo redox 

referente ao par Ni2+/Ni3+, com potenciais de pico anódico e catódico mais positivos do que 

se observa após as ciclagens sucessivas. Após 25 ciclagens os picos anódicos e catódicos 

deslocam-se para potenciais menos positivos. Além disso, os valores de corrente aumentam 

gradualmente à medida que novas ciclagens são feitas, porém nota-se que não houve um 

aumento de corrente significativo a partir do 15° ciclo. Isso provavelmente ocorre devido à 

saturação da superfície com o acúmulo de espécies eletroativas [81, 88]. 

É evidenciado através dos voltamogramas cíclicos que, por mais que o produto final 

Ni(OH)2 obtido no método de síntese (Capítulo 4) seja o mesmo em todas as condições, a 

resposta eletroquímica sofre influência dos precursores utilizados, possivelmente porque, na 

estrutura do material há resquícios de íons precursores [81, 121]. 

Nota-se que de acordo com o grupo de sal de níquel envolvido na síntese, os maiores 

valores de corrente obtidos referem-se ao grupo acetato de níquel, seguido pelo nitrato de 

níquel e por fim, cloreto de níquel. Essa tendência pode ser relacionada ao tamanho dos 

contra-íons derivados dos sais precursores. Nota-se que a maior corrente atinge valores 

próximos a 180 µA e é atribuída ao eletrodo AcNa/EPC, onde o contra-íon envolvido 

(acetato) é o maior e, se relacionarmos esse contra-íon dentro da estrutura do Ni(OH)2, por 

ter maior tamanho permite melhor separação das lamelas e por consequência facilitando o 

processo difusional. 
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Mesmo tendo observado melhor definição de pico em AcK/EPC, o que configura 

maior velocidade de transferência de carga, foi preferido o estudo dos eletrodos em função 

da base precipitante NaOH. Assim, foram selecionados os eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC 

e NitNa/EPC pois apresentaram os maiores valores de corrente (dentro da classe de sais) 

visando a aplicação na eletrooxidação de álcoois. Além disso, de acordo com os dados 

obtidos por BET (item 4.3), estes materiais apresentam maiores valores de área superficial 

416,50, 114,30 e 103,70 m2g-1 respectivamente, o que pode ser fator de forte influência para 

aplicações eletroquímicas. 

 

 

Figura 27. Voltamogramas cíclicos dos diferentes Ni(OH)2/EPC obtidos em NaOH 0,5 mol 

L-1), a uma velocidade de 50 mV s-1 e no total de 25 ciclagens. 
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5.2 Estabilidade eletroquímica do EPC modificado com AcNa, ClNa e NitNa 

A Figura 28 mostra os voltamogramas consecutivos dos eletrodos selecionados 

(AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC) utilizando-se NaOH 0,5 mol L-1 como eletrólito 

suporte variando-se o potencial na faixa de 0,2 a 0,65 V, a uma velocidade de varredura de 

50 mV s-1 com o total de 50 ciclagens sucessivas. 

No primeiro ciclo, o par redox atribuído as espécies Ni2+/Ni3+ aparece com pouca 

definição de pico, mas a partir do segundo ciclo os picos mostram-se mais definidos e com 

maior corrente, tornando assim mais visível o processo de oxidação e redução. Conforme o 

aumenta o número de ciclos, o par redox encontra-se cada vez mais definido, até o momento 

em que não sofre mais alterações. O deslocamento do potencial de pico anódico para 

potenciais menos positivos ocorre também desde o 1° até o 50° ciclo, sendo esse 

deslocamento menos pronunciado a partir do 15° ciclo aproximadamente, evidenciando 

alterações na composição ativa do material [88]. As correntes pico anódico (ipa) e catódico 

(ipc) também aumentam com o aumento de número de ciclos, em função do progressivo 

enriquecimento de espécies eletroativas [138-139] localizadas na ou próxima da superfície, 

porém em determinado momento o que ocorre é a saturação da superfície por essas espécies 

[140]. 

Os processos de cinética e transferência de elétrons dos pares redox envolvendo α-

Ni(OH)2/γ-NiOOH e β-Ni(OH)2/β-NiOOH têm sido amplamente estudados [141-145]. E 

como mostrado na Figura 5, materiais constituídos de fase α-Ni(OH)2 são rapidamente 

convertidos em fase β quando submetidos a meio alcalino, isso ocorre pela presença de 

ânions e moléculas de água intercaladas na sua estrutura, que após ciclagens saem da 

estrutura α e permitem a reorganização das lamelas na configuração de fase β [146-147]. 

Contudo, diferentemente do que ocorre na conversão da fase α para β, os voltamogramas 

cíclicos da Figura 28 evidenciam o deslocamento dos picos para potenciais menos positivos 

até o momento em que o deslocamento observado é extremamente pequeno tornando-se 

praticamente constante. Esse comportamento observado nos três eletrodos de estudo, sugere 

que a configuração de fase α/β – Ni(OH)2 no eletrodo AcNa/EPC e β – Ni(OH)2 nos eletrodos 

ClNa/EPC e NitNa/EPC permanece inalterada durante o período de 50 ciclagens. 

Na Tabela 10, são mostrados os valores de ipa, ipc e de potenciais obtidos dos 

voltamogramas dos três eletrodos selecionados. Observa-se melhor resposta de corrente 

anódica e menor separação entre os picos redox para o eletrodo AcNa/EPC quando 

comparado com os demais selecionados. Nota-se que ΔEpico = Epa – Epc torna-se cada vez 

menor, ou seja, os picos redox ficam um pouco mais próximos a partir de um determinado 
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número de ciclagens, até que chega o momento em que há pouca ou nenhuma variação no 

valor de ΔEpico. 

 

 

 
Figura 28. Voltamogramas cíclicos referentes aos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e 

NitNa/EPC obtidos em NaOH 0,5 mol L-1 no total de 50 ciclagens na velocidade de 50 mV 

s-1. 
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Tabela 10. Pico anódico (Epa), catódico (Epc) e variação de potenciais ΔEp do eletrodo de 

pasta de carbono modificado com Ni(OH)2 (Figura 28). 

Material Ciclo 
Pico de oxidação Pico de Redução 𝒊𝒑𝒂

𝒊𝒑𝒄
 ΔEpico 

ipa (μA) E (mV) ipc (μA) E (mV) 

AcNa 

1 49,83 0,461 -50,30 0,297 -0,991 0,164 

2 74,74 0,459 -61,35 0,296 -1,218 0,163 

25 171,60 0,447 -105,41 0,291 -1,628 0,156 

50 181,00 0,440 -114,73 0,288 -1,577 0,152 

ClNa 

1 6,91 0,488 -9,39 0,308 -0,736 0,180 

2 14,05 0,486 -12,46 0,301 -1,127 0,185 

25 32,39 0,442 -25,71 0,282 -1,259 0,160 

50 36,47 0,438 -29,79 0,278 -1,224 0,160 

NitNa 

1 - - -10,85 0,329 - - 

2 18,55 0,493 -18,37 0,313 1,009 0,180 

25 66,13 0,448 -54,49 0,288 -1,214 0,160 

50 75,16 0,442 -63,52 0,285 -1,183 0,157 

 

Ao final do processo de 50 ciclagens a faixa de potencial de pico de oxidação está 

entre 0,438 e 0,442 mV nos três eletrodos. Porém, o deslocamento de potencial dos dois 

primeiros ciclos até o 50° ciclo ocupam faixas diferentes. O eletrodo AcNa/EPC deslocou 

cerca de 21 mV no potencial de oxidação e 9 mV no potencial de redução. Os dois eletrodos 

restantes ClNa/EPC e NitNa/EPC tiveram deslocamentos semelhantes, de 50 e 51 mV no 

pico de oxidação e 30 e 38 mV no pico de redução, respectivamente. Porém apesar do baixo 

deslocamento do eletrodo AcNa/EPC a corrente de pico anódico atingiu valores próximos à 

181 µA nos 50 ciclos, diferentemente dos demais que atingiram valores máximo de 

aproximadamente 36 e 75 µA para ClNa/EPC e NitNa/EPC, respectivamente. 

A partir dos dados voltamétricos foram construídos os gráficos de corrente anódica 

em função do número de ciclos, como mostrado na Figura 29 É possível afirmar que há 

aumento considerável da corrente anódica nos primeiros 10 ciclos. As ciclagens posteriores 

mostram que o valor da corrente anódica tende a uma estabilização, sendo assim, 

estabeleceu-se o total de 50 ciclos como forma de pré-tratamento do eletrodo antes da 

realização de qualquer medida eletroquímica. 
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Figura 29. Avaliação da estabilidade de corrente anódica em função do número de ciclos 

para os eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC. Dados extraídos da Figura 28. 
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De forma geral, os voltamogramas cíclicos possibilitam verificar algumas 

características comuns entre os eletrodos selecionados: 

 Após os 10 primeiros ciclos os picos de oxidação e redução apresentam-se mais 

definidos, não mudando mais o perfil nas ciclagens posteriores. 

 As correntes anódicas e catódicas tornam-se maiores à medida que o número de 

ciclagens aumenta, até chegarem em um momento em que o incremento de 

corrente é extremamente reduzido conforme evidenciado na Figura 29. 

 A medida que as ciclagens se procedem o potencial de pico anódico torna-se 

menos positivo, enquanto que o potencial de pico catódico permanece 

praticamente constante com deslocamento mínimo também para potenciais 

menos positivos. 

 Nota-se que os maiores valores de intensidade de corrente (181,00 µA), e de área 

superficial obtidos por BET são atribuídos ao eletrodo AcNa/EPC. E para os 

demais eletrodos onde os valores de área superficial são bem menores a 

intensidade de corrente é de no máximo 75 µA. 

 

5.3 Influência do Eletrólito Suporte 

Tendo como base o fato de que o cátion do eletrólito suporte participa do mecanismo 

de reação influenciando assim nos potenciais e corrente de pico, Zhang et al ( 2016) [103] 

estudaram a influência dos cátions alcalinos no processo de oxidação eletrocatalítica da ureia 

e álcool benzílico (Como mencionado no Capítulo1 (item 1.5)), assim como Danczuk et al 

(2014) [40], que descreveram a obtenção de voltamogramas em um eletrodo de platina 

modificado com hidróxido de níquel nanoestruturado, quando KOH é usando como 

eletrólito. 

Neste sentido, a influência do eletrólito suporte no comportamento dos eletrodos 

Ni(OH)2/EPC foi avaliada por voltametria cíclica. Os EPC modificados foram submetidos a 

um pré-tratamento de 50 ciclos consecutivos, no intervalo de 0,2 a 0,65 V, a 50 mV s-1, nos 

eletrólitos de NaOH, KOH e LiOH, 0,5 mol L-1. Na Figura 30, encontram-se os 

voltamogramas referentes ao 50° ciclo dos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC 

nos três eletrólitos. 
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Figura 30. Voltamogramas cíclicos referentes aos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e 

NitNa/EPC obtidos em diferentes eletrólitos NaOH, KOH e LiOH (0,5 mol L-1). Condições 

experimentais: Eletrólito 1 mol L-1, 50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclo. 
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Nos três eletrodos o comportamento do par redox Ni2+/Ni3+ é semelhante nos três 

eletrólitos KOH, NaOH e LiOH. Conforme esperado, quando utilizado o LiOH os 

voltamogramas apresentaram picos anódicos deslocados para valores mais positivos de 

potencial. De acordo com Zhang et al. [103], Danczuk et al. [40] e Bernard et al. [148], isso 

pode ser explicado pela influência do cátion do eletrólito (cátion alcalino) que participa do 

mecanismo da reação. Devido ao seu tamanho, o íon Li+ apresenta maior raio hidrodinâmico, 

ou seja, comporta maior número de moléculas de água e, dessa forma, o processo de 

intercalação e desintercalação deste cátion nas lamelas do material Ni(OH)2 é mais 

dificultado do que quando comparado com os íons Na+ e K+. Isso reflete no deslocamento 

de potencial e na diminuição da intensidade de corrente. Em alguns casos, o alargamento do 

pico também é consequência do maior raio hidrodinâmico conferido ao lítio, isso porque 

deve-se considerar, além do tamanho do íon Li+, o seu peso em função da maior quantidade 

de moléculas de água que carrega, que confere então, maior impedimento e menor 

velocidade de intercalação e desintercalação. 

A influência da velocidade de varredura foi investigada nos diferentes eletrólitos A 

Figura 31 exibe os gráficos das correntes obtidas em função da raiz da velocidade para os 

três eletrodos nos diferentes eletrólitos. 

O comportamento linear foi observado tanto para picos anódicos quanto para 

catódicos, caracterizando processos limitados por difusão [121]. Além disso, ressalta-se que 

diferentes valores de inclinação da reta foram obtidos, sendo que as menores inclinações 

foram encontradas quando utilizado o eletrólito LiOH, resultado que comprova a influência 

do raio hidrodinâmico no processo de intercalação/desintercalação comprometendo então a 

cinética do processo difusional, ou seja, a transferência de carga ocorre de forma mais lenta. 

Na Figura 32, é apresentado a comparação dos voltamogramas cíclicos dos eletrodos 

AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC nos diferentes eletrólitos suporte, KOH, NaOH e LiOH 

0,5 mol L-1 na presença de 0,81 mol L-1 de álcool etílico a uma velocidade de varredura de 

50 mV s-1. Constatou-se uma clara mudança no perfil voltamétrico do par redox Ni2+/Ni3+ 

na presença do álcool etílico. 

Fica evidente através da Figura 32 uma clara mudança nos perfis dos voltamogramas, 

associada as moléculas de álcool etílico adsorvidas na superfície dos eletrodos. E, ao analisar 

a intensidade de corrente dos voltamogramas entre os diferentes eletrólitos suporte, nota-se 

que os maiores valores de corrente para a oxidação do álcool etílico foram obtidos na 

seguinte ordem: KOH>NaOH>LiOH. Como esperado o eletrodo AcNa/EPC apresenta as 

maiores intensidades de correntes. 



 
 

91 

 

 

 

 
Figura 31. Gráficos de corrente em função da raiz da velocidade de varredura referentes aos 

eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC obtidos em diferentes eletrólitos NaOH, KOH 

e LiOH (0,5 mol L-1) e nas seguintes velocidades de varredura: 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 

120, 140, 160, 180 e 200 mV s-1. Condições experimentais: Eletrólito 1 mol L-1, 50 mV s-1 

e pré-tratamento: 50 ciclos. 
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Figura 32. Voltamogramas cíclicos referentes aos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e 

NitNa/EPC obtidos na presença de 0,81 mol L-1 de álcool etílico em diferentes eletrólitos 

suporte: KOH, NaOH e LiOH 0,5 mol L-1. Condições experimentais: Eletrólito 1 mol L-1, 

50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclos. 
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5.4 Influência da concentração do eletrólito suporte na oxidação do Álcool Etílico 

A influência da concentração do eletrólito KOH na resposta de eletrooxidação do 

álcool etílico 0,81 mol L-1 foi investigada por voltametria cíclica para os três eletrodos, 

como mostra a Figura 33. Observa-se que o aumento da concentração do eletrólito suporte 

é acompanhado do aumento da corrente de pico anódico em todos os Ni(OH)2/EPC. 

Porém, esse aumento de corrente, não ocorre proporcionalmente nas concentrações 0,01 

mol L-1 a 1,00 mol L-1. Mas a intensidade de corrente referente a 1,00 mol L-1 mostrou-

se bem maior quando comparada com os demais. Isso ocorre provavelmente em função 

da maior quantidade de OH- à medida que o material passa pelo processo de ciclagens 

deixando maior número de sítios ativos expostos [73]. 

Considerando que, as quantidades de material modificador (Ni(OH)2) usada na 

confecção dos EPC modificado foram as mesmas, a intensidade de corrente do AcNa/EPC 

é aproximadamente quatro vezes maior quando comparado com ClNa/EPC e 

aproximadamente duas vezes maior quando comparado com NitNa/EPC, indicando uma 

maior disponibilidade de sítios de oxidação e redução níquel e consequentemente 

eletroxidação do álcool etílico [107]. 

Para fins comparativos na Figura 34.A e B, são evidenciados o comportamento 

eletroquímico dos três eletrodos sem e com a adição de álcool etílico, respectivamente. 

Nota-se que em (A) o voltamograma que apresentou a maior corrente (320,81 µA) refere-

se ao eletrodo AcNa/EPC, seguido do eletrodo NitNa/EPC (68,41 µA) e ClNa/EPC (36,89 

µA). A elevada corrente observada para AcNa/EPC pode ser justificada pela maior área 

superficial obtida para Ni(OH)2 sintetizado a partir dos precursores AcNa (416,70 m2g-1), 

valor esse calculado por BET, discutido anteriormente. Para os outros eletrodos 

(NitNa/EPC, ClNa/EPC), há pouca variação na corrente, da mesma forma que nos valores 

das áreas superficiais obtidas para esses materiais. 

Na Figura 34.B são mostrados os voltamogramas cíclicos obtidos nos três 

diferentes eletrodos na presença de álcool etílico. Como esperado, devido ao eletrodo 

AcNa/EPC ser constituído do material de maior área superficial, possivelmente 

disponibilizando maior número de sítios do par redox, esse apresentou o melhor sinal para 

a oxidação do álcool e os demais eletrodos apresentaram respostas de corrente inferiores 

que acompanham a intensidade de seus perfis sem a presença do analito. 
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Figura 33. Voltamogramas cíclicos referentes aos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e 

NitNa/EPC obtidos na presença de 0,81 mol L-1 de álcool etílico e em diferentes 

concentrações de eletrólito suporte. Condições experimentais: Eletrólito KOH 1 mol L-1, 

50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclos. 
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Figura 34. Voltamogramas cíclicos referentes aos eletrodos AcNa/EPC, NitNa/EPC e 

ClNa/EPC obtidos na (A) ausência e na (B) na presença de 0,81 mol L-1 de álcool etílico. 

Condições experimentais: Eletrólito KOH 1 mol L-1, 50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 

ciclos. 

 

5.5 Cronoamperometria 

A cronoamperometria é uma técnica eletroquímica que determina a corrente que 

passa através do eletrodo de trabalho, como função do tempo, em um potencial constante. 

Esse fluxo de corrente está relacionado com a concentração das espécies oxidadas na 

superfície do eletrodo [103,133]. Assim, essa técnica foi escolhida para construir a curva 

de calibração para os três eletrodos. 

Com o objetivo de otimizar as melhores condições para a construção da curva de 

calibração, foi variado o potencial a ser utilizado, onde avaliou-se em qual potencial 

foram obtidas as melhores respostas de corrente para o álcool etílico. A Figura 35 mostra 
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as respostas de corrente, obtidas das três adições de álcool etílico, em função do tempo 

para os três eletrodos em diferentes potenciais. 

 

 
Figura 35. Cronoamperogramas obtidos no AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC para a 

eletrooxidação do álcool etílico nas concentrações: 1,0; 2,0 e 3,0 mmol L-1 em diferentes 

potenciais. Condições experimentais: Eletrólito KOH 1 mol L-1, 50 mV s-1 e pré-

tratamento: 50 ciclos. 
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É notável o aumento das correntes de resposta após cada adição de álcool etílico 

e o aumento de corrente com o aumento do potencial aplicado. Quando potenciais mais 

positivos são aplicados em todos os três eletrodos, o que se observa são respostas de 

corrente instáveis e diminuem ao longo do tempo de execução. Além disso, algumas 

espécies interferentes são fáceis de oxidar em potenciais mais positivos, levando a 

interferências na oxidação do álcool etílico [133,149-150]. 

Ao levar em consideração a estabilidade e melhores resposta de corrente, os 

potenciais que se destacaram fora 405 mV, 422 mV e 418 mV para o AcNa/EPC, 

ClNa/EPC e NitNa/EPC, respectivamente. Logo, foram esses os potenciais escolhidos 

para a construção da curva de calibração. 

A Figura 36 e 37 apresentam os cronoamperogramas e as curvas de calibração 

para o álcool etílico respectivamente, obtidas nos três eletrodos. Observa-se, que a 

corrente aumenta linearmente com a concentração do álcool, sendo as curvas lineares na 

faixa de 0,5 mmoL-1 a 12,5 mmol L-1. Os limites de detecção (LD) e os limites de 

quantificação (LQ) foram calculados de acordo com as equações 7 e 8, respectivamente: 

 

𝐿𝐷 = 3,3 (
𝐷𝑃

𝑎
) 

Equação 7 

  

𝐿𝑄 = 10 (
𝐷𝑃

𝑎
) 

Equação 8 

 

Onde DP é o desvio padrão do coeficiente linear da reta e a é o coeficiente angular. 

Os limites de detecção calculados foram: 0,331 mmol L-1, 0,427 mmoL L-1 e 0,444 

mmol L-1 para o AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC, respectivamente. Adicionalmente, 

os LQ calculados foram 1,00 mmol L-1 para o AcNa/EPC, 1,29 mmoL L-1 para o 

ClNa/EPC e 1,35 mmol L-1 para o NitNa/EPC. 
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Figura 36. Cronoamperogramas obtidos no AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC para a 

eletrooxidação do álcool etílico nas concentrações: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 

6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5 e 12,5 mmol L-1. Condições experimentais: Eletrólito KOH 

1 mol L-1, 50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclos. 

 

 

Figura 37. Curvas de calibração dos eletrodos AcNa/EPC, ClNa/EPC e NitNa/EPC frente 

a eletrooxidação do álcool etílico. Condições experimentais: Eletrólito KOH 1 mol L-1, 

50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclos. 

 

Como pode ser observado pela curva obtida o desempenho do eletrodo AcNa/EPC 

apresentou o maior valor de inclinação de reta/coeficiente angular quando comparado aos 

outros eletrodos. Novamente, isso pode ser explicado devido a elevada área superficial 

do Ni(OH)2 sintetizado com os precursores AcNa frente aos outros Ni(OH)2 sintetizados 

com ClNa e NitNa. As características analíticas extraídas da curva de calibração para os 

três eletrodos são mostradas na Tabela 11. 
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Tabela 11. Características analíticas da curva de calibração dos eletrodos AcNa/EPC, 

ClNa/EPC e NitNa/EPC frente a eletrooxidação do álcool etílico. 

Parâmetros AcNa/EPC ClNa/EPC NitNa/EPC 

Potencial otimizado (V) 0,405 0,422 0,418 

Faixa Linear (mmol L-1) 0,5 – 12,5 0,5 – 12,5 0,5 – 12,5 

Coeficiente de correlação (R2) 0,997 0,995 0,994 

Coeficiente angular (µA L mmol-1) 2,11 0,389 0,659 

Desvio do coeficiente angular(µA L 

mmol-1) 
0,030 0,007 0,012 

Intercepto (µA) 0,742 0,129 0,343 

Desvio padrão do intercepto (µA) 0,212 0,050 0,088 

Limite de detecção (mmol L-1) 0,331 0,427 0,444 

Limite de quantificação (mmol L-1) 1,00 1,29 1,35 

 

O eletrodo AcNa/EPC mostra uma sensibilidade melhor para a detecção de álcool 

etílico, indicando uma aplicação potencial em sensores de álcool etílico. Isto é 

basicamente atribuído a uma microestrutura adequada, com elevada área superficial, com 

significativa porosidade, proporcionando caminhos mais livres e acessíveis para a difusão 

iônica dentro do material. Além disso proporciona uma cinética mais rápida e alta 

resposta frente a presença de álcool etílico. 
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5.6 Desempenho do eletrodo AcNa/EPC frente a outros analitos 

Por apresentar a melhor resposta, o eletrodo AcNa/EPC foi testado frente a outros 

analitos utilizando a voltametria cíclica, como mostrado na Figura 38. Os analitos testados 

foram álcool benzílico, ciclo hexanol, glicerol e ureia, todos na concentração de 0,81 mol 

L-1. Nota-se uma mudança no perfil do voltamograma do par redox Ni2+/Ni3+ quando 

adicionado os diferentes analitos na célula eletroquímica, implicando que este material é 

promissor na detecção desses compostos. 

 

 

Figura 38. Voltamogramas cíclicos para o eletrodo AcNa/EPC na ausência de analito (▬) e na 

presença (▬) de 0,81 mol L-1 de: (A) álcool benzilico, (B) ciclo hexanol, (C) glicerol e (D) ureia. 

Condições experimentais: Eletrólito KOH 1 mol L-1, 50 mV s-1 e pré-tratamento: 50 ciclos 
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5.7 Conclusões Parciais 

Neste capítulo pelo uso de voltametria cíclica e croamperometria foram 

investigados os efeitos de velocidade de varredura, eletrólitos e concentração de 

eletrólitos frente a eletrooxidação do álcool etílico nos eletrodos selecionados levando em 

consideração os maiores valores de área superficial calculados. 

Em todos os materiais foram observados a presença do par redox Ni2+/Ni3+ assim 

como os significativos efeitos dos cátions provenientes dos eletrólitos e do tamanho da 

área superficial do material modificador no eletrodo. As atividades de eletrooxidação do 

álcool etílico aumentaram na seguinte ordem: Li+ < Na+ < K+ levando em consideração o 

eletrólito utilizado. Bem como na seguinte ordem: ClNa/EPC < NitNa/EPC < AcNa/EPC 

considerando a área superficial e volume de poro dos materiais. Com isso, o eletrodo 

AcNa/EPC na presença de álcool etílico e KOH 1mol L-1, atinge valores de LD de 0,331 

mmol L-1, e LQ 1,0 mmol L-1. Além disso, o AcNa/EPC se mostra promissor como sensor 

de ureia, álcool benzílico, glicerol e ciclo hexanol. 
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Conclusões e Produções Científicas 
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6.  CONCLUSÕES 

O estudo inicial propiciou compreender as diferenças entre os sais precursores, 

como perfil de difração de raios X, comportamento espectroscópico (Visível e NIR) com 

cálculo de energia de band gap (EBG). E de forma inovadora, mostramos a diferença de 

cor dos sais por medidas de colorimetria. Ao serem tratados termicamente (TG) 

conduzem a formação de NiO, com pequena diferença de composição estequiométrica. 

Ao combinar os sais precursores de níquel (acetato, cloreto e nitrato de níquel) 

com bases precipitantes (hidróxido de sódio, de potássio e amônia), foram obtidos nove 

materiais particulados de Ni(OH)2. A técnica de difração de raios X possibilitou definir 

as amostras como sendo fase β pura e com alto grau de cristalinidade nos Ni(OH)2 obtidos 

a partir de cloreto e nitrato de níquel, e fase mista α/β com baixo grau de cristalinidade 

para os Ni(OH)2 obtidos com acetato de níquel. 

As curvas de análise térmica simultânea permitiram calcular o grau de hidratação 

e a partir disso, inferir a fase constituinte do material. Na determinação da área superficial 

pelo método BET destacaram-se os materiais AcNa, ClNa e NitNa com os maiores 

valores de área superficial: 416,50, 114,30 e 103,70 m2g-1, respectivamente. Sendo 

possível através das isotermas classificar os materiais como histerese do tipo H2, 

associada a poros de gargalo estreito, de corpo largo e forma não muito bem definida. 

Imagens de microscopia eletrônica de varredura mostra a formação de agregados rugosos 

e irregulares. Enquanto que, a caracterização por espalhamento dinâmico de luz permitiu 

identificar a boa estabilidade de carga das partículas e avaliar a distribuição do tamanho 

de partícula de acordo com os grupos de materiais derivados do mesmo sal de níquel. 

Utilizando a técnica de voltametria cíclica, eletrodos de pasta de carbono (EPC) 

foi modificado com os materiais AcNa, ClNa e NitNa, para eletrooxidação de álcoois. 

Uma propriedade determinante na escolha desses três Ni(OH)2, foram os valores de área 

superficial, que podem contribuir durante o processo de difusão iônica nas medidas 

eletroquímicas. Foi estabelecido um pré-tratamento de 50 ciclos para a estabilização da 

corrente. As melhores respostas de eletrooxidação do álcool etílico foram obtidas em 

KOH (1 mol L-1). 

Visando a aplicação do EPCM como sensor de álcool etílico as curvas de 

calibração de cada um dos eletrodos foram construídas e os valores de limite de detecção 

(LD) e quantificação (LQ) foram calculados. O eletrodo AcNa/EPC apresentou os 

melhores valores LD e LQ de 0,331 mmol L-1 e 1,0 mmol L-1, respectivamente. Para 
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finalizar foi evidenciado a boa resposta eletroquímica deste eletrodo na presença de outros 

analitos. 

Diante dos resultados apresentados podemos concluir que, apesar do produto 

obtido a partir de diferentes precursores ser o mesmo, as características estruturais, 

morfológicas, colorimétricas e texturais são diferentes, assim como o comportamento 

eletroquímico. 

Além de ser preparado de forma simples, o material AcNa/EPC exibiu boa 

performance eletroquímica como modificador de EPC e mostrou ser promissor como 

sensor na eletrooxidação de álcool etílico. 

 



 
 

105 

 

7.  PRODUÇÕES CIENTÍFICAS (2014 – 2018) 

 

Artigos Publicados: 

 

1) Andrade, T. M.; Mariani, F. Q.; Nunes Jr. C. V.; Dalpasquale, M.; Danczuk, M.; 

Anaissi, J. F. Compreendendo as propriedades (estrutural, espectroscópica, colorimétrica 

e térmica) de sais de níquel. Matéria, v. 23, n. 1, p. e-11976, 2018. 

2) Andrade, T. M.; Danczuk, M.; Anaissi, J. F. Effect of Precipitating Agents on the 

Structural, Morphological, and Colorimetric Characteristics of Nickel Hydroxide 

Particles, Colloid and Interface Science Communications, v. 23C, p. 6 – 13, 2018. 

 

Trabalhos em eventos: 

 

1) Andrade, T. M.; Anaissi, J. F. Comportamento Espectroscópico (UV-Vis) de Sais de 

Níquel. In: VII Simpósio de Química Aplicada e Workshop Paranaense de Pós-

Graduação em Química - SIMQUIA, 2014, Guarapuava-Pr. 2014. 

2) Andrade, T. M.; Danczuk, M.; Dalpasquale, M.; Anaissi, J. F. Spectroscopic (UV-Vis), 

Morphological (SEM-EDS) and Thermal (TG-DTA-DTG) Evaluation of Nickel Salts 

(Acetate, Chloride and Nitrate). In: 38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Química -SBQ, 2015. 

3) Andrade, T. M.; Anaissi, J. F. Influência dos Precursores no comportamento térmico 

de Ni(OH)2 obtido pelo Método de evaporação da amônia no complexo [Ni(NH4)6]
2+. In: 

III Encontro Acadêmico de Química Licenciatura: "Licenciatura em Química e suas 

Diversidades", 2016. 

4) Andrade, T. M.; Lima, C. A.; Danczuk, M.; Anaissi, J. F. Comportamento 

Eletroquímico do Hidróxido de Níquel – Ni(OH)2 – Obtido por Precipitação Direta. In: 

II Encontro Paranaense de Estudantes de Química, 2017. 

5) Andrade, T. M.; Lima, C. A.; Danczuk, M.; Anaissi, J. F. Influence of the electrolyte 

supporting on the electrocatalytic oxidation of ethanol on Ni(OH)2 modified carbon paste 

electrode. In: 7 th Journey of the PostGraduate in Chemistry, 2017. 

 

http://lattes.cnpq.br/5899265716469300
http://lattes.cnpq.br/5899265716469300
http://lattes.cnpq.br/5899265716469300


 
 

106 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] SOOKAP, H. Os papéis da ciência dos materiais e da engenharia para uma sociedade 

sustentável. Estudos Avançados, v. 8, p. 36 - 42, 1994. 

[2] ZARBIN, ALDO J. G. Química de (nano)materiais. Química Nova, v.30 n.6, p. 1469 

– 1479, 2007. 

[3] ASKELAND, D. R. The Science and Engineering of Materials, 3rd ed., PWS 

Publishing Company: Boston, 1994. 

[4] SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental, 

6ª ed., Bookman: São Paulo, SP,2009. 

[5] EWING, G. W. Métodos Instrumentais de Análise Química, Vol. 2; 1a ed.; Blücher: 

São Paulo, SP, 2009. 

[6] PAIVA, D. L.; LAMPMAN, G. N.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, K. J. Introdução à 

Espectroscopia, 1a ed.; Cengage Learning, - Tradução da Quarta Edição Americana: São 

Paulo, SP, 2010. 

[7] SILVERSTEIN, R. Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos. 7ª ed.; 

LTC: Rio de Janeiro, RJ, 2012. 

[8] ANTUNES, F. S.; BERGMANN, C. P.; DAL`ACQUA, N.; GIOVANELA, M. 

Síntese, caracterização e aplicação de nanopartículas de prata como agentes 

antimicrobianos. Estudos Tecnológicos em Engenharia, v. 9, No.1, 20-26, 2013 

[9] Nakajima, K.; Daigo, I.; Nansai, K.; Matsubae, K.; Takayanagi, W.; Tomita, M.; 

Matsuno, Y. Global distribuition of material consumption: Nickel, copper and iron. 

Resources, Conservation & Recycling, In Press, 2017 

[10] Kenzhim, M. R.; Bauman, Y. I.; Volodin, A. M.; Mishakov, I. V.; Vedyagin, A. A. 

Synthesis of carbono nanofibers by catalytic CVD of chlorobenzene over bulk nickel 

alloy. Applied Surface Science, v. 427, Part B, p. 505 – 510, 2018. 



 
 

107 

 

[11] Balaji, R.; Sasikumar, M. Development of stroin and damage monitoring system for 

polymer composites with embedded nickel alloys. Measurement, v. 111, p. 307 – 315, 

2017. 

[12] SOHI, M. H.; HOJJATZADEH, S. M. H.; KHADAYAR, A. AMADEH, A. Liquid 

phase surfasse alloying of a nickel aluminum bronze alloy with titanium. Surface e 

Coatings Technology, v. 325, p. 617 – 626, 2017. 

[13] KRIVOSHAPKIN, P. V.; MISHAKOV, I. V.; VEDYAGIN, A. A.; BAUMAN, Y. 

I.; KRIVOSHAPKINA, F. E. Synthesis and characterization of carbono/ceramic 

composite materials for environmental applications. Composites Communications, v. 6, 

p.17-19, 2017. 

[14] GAO, N.; HAN, Y.; QUAN, C.; WU, C. Promoting hydrogen – rich syngas 

production from catalytic reforming of biomass pyrolysis oil on nanosized nickel – 

ceramic catalysts. Applied Thermal Engineering, v. 125, p. 297 – 305, 2017. 

[15] MAGHTADA, A.; SHAHROUZIANFAR, A.; ASHIRI, R. Facile synthesis of 

NiTiO3 yellow nano-pigments with enhanced solar radiation reflection efficiency by an 

innovative one-step method at low temperature. Dyes and Pigments, v. 139, p. 388 – 396, 

2017. 

[16] HE, X.; WANG, F.; LIU, H.; LI, J.; NIU, L. Synthesis and coloration of highly 

dispersed NiTiO3@TiO2 yellow pigments with core-shell structure. Journal of the 

European Ceramic Society, v. 37, p. 2965 – 2972, 2017. 

[17] YANG, Y.; CHEN, H.; LI, M. Dissimilar copper-aluminum joint processed by low 

– temperature nickel electroplating. Journal of Materials Processing Technology, v. 242, 

p. 68 – 76, 2017. 

[18] SULAIMAN, R. N. R.; OTHMAN, N. Synergistic green extraction of nickel ions 

from electroplating waste via mixtures of chelating and organophosphorus carrier. 

Journal of Hazardous Materials, v. 340, p. 77 – 84, 2017. 

[19] VIDOTTI, M.; GRECO, C. V.; PONZIO, E. A.; TORRESI, S. C. Sonochemically 

synthesized Ni(OH)2 and Co(OH)2 nanoparticles and their application in electrochromic 

electrodes. Electrochemistry Communications, v. 8, p. 554 – 560, 2006. 



 
 

108 

 

[20] RAN, J.; YU, J.; JARONIEC, M. Ni(OH)2 modified CdS nanorods for highly 

eficiente visible-light-driven photocatalytic H2 generation. Green Chemistry, v. 13, p. 

2708 – 2713, 2011. 

[21] YAN, Z.; YU, X.; ZHANG, Y.; JIA, H.; SUN, Z.; DU, P. Enhanced visible light-

driven hydrogen production from water by a noble-metal-free system containing organic 

dye-sensitized titanium dioxide loaded with nickel hydroxide as the cocatalyst. Applied 

Catalysis B: Environmental, v. 160 – 161, p. 173–178, 2014. 

[22] YU, J.; HAI, Y.; CHENG, B. Enhanced photocatalytic H2-production activity of 

TiO2 by Ni(OH)2 cluster modification. Journal of Physical Chemistry C, v. 115, p. 4953 

– 4958, 2011. 

[23] GAO, M.; SHENG, W.; ZHUANG, Z.; FANG, Q.; GU, S.; JIANG, J.; YAN, Y. 

Efficient water oxidation using nanostructured α-nickel–hydroxide as an electrocatalyst. 

Journal of American Chemical Society, v. 136, p. 7077 – 7084, 2014. 

[24] LYONS, M.; CAKARA, A.; O’BRIEN, P.; GODWIN, I.; COYLE, R.L. Redox, pH 

sensing and electrolytic water splitting properties of electrochemically generated nickel 

hydroxide thin films in aqueous alkaline solution. International Journal of 

Electrochemical Science, v. 7, p. 11768–11795, 2012. 

[25] VIDOTTI, M.; TORRESI, R., TORRESI, S. I. C. Eletrodos modificados por 

hidróxido de níquel: um estudo de revisão sobre suas propriedades estruturais e 

eletroquímicas visando suas aplicações em eletrocatálise, eletrocromismo e baterias 

secundárias. Química Nova, v. 33, n° 10, p. 2176 – 2186, 2010 

[26] FAN, Y.; YANG, Z.; CAO, X.; LIU, P.; CHEN, S.; CAO, Z. Hierarchical macro-

mesoporous Ni(OH)2 for nonenzymatic electrochemical sensing of glucose. Journal of 

The Electrochemical Society. v. 161, p. B201 – B206, 2014. 

[27] MIAO, Y.; OUYANG, L.; ZHOU, S.; XU, L.; YANG, Z.; XIAO, M.; OUYANG, 

R. Electrocatalysis and electroanalysis of nickel, its oxides, hydroxides and 

oxyhydroxides toward small molecules. Biosensors and Bioelectronics, v. 53, p. 428–

439, 2014. 



 
 

109 

 

[28] RASTGAR, S.; SHAHROKHIAN, S. Nickel hydroxide nanoparticles-reduced 

graphene oxide nanosheets film: layer-by-layer electrochemical preparation, 

characterization and rifampicin sensory application. Talanta, v. 119, p. 156–163, 2014. 

[29] YANG, H.; GAO, G.; TENG, F.; LIU, W.; CHEN, S.; GE, Z. Nickel hydroxide 

nanoflowers for a nonenzymatic electrochemical glucose sensor. Journal of the 

Electrochemical Society, v. 161, p. B216 – B219, 2014. 

[30] AGHAZADEH, M.; GHAEMI, M.; SABOUR, B.; DALVAND, S. Electrochemical 

preparation of α-Ni(OH)2 ultrafine nanoparticles for high-performance supercapacitors. 

Journal of Solid State Electrochemistry, v. 18, p. 1569 – 1584, 2014. 

[31] CHEN, J-C.; HSU, C-T.; HU, C-C. Superior capacitive performances of binary 

nickel–cobalt hydroxide nanonetwork prepared by cathodic deposition. Journal of Power 

Sources, v. 253, p. 205 – 213, 2014. 

[32] CHENG, H.; SU, A. D.; LI, S.; NGUYEN, S. T.; LU, L.; LIM, C. Y. H.; DUONG, 

H. M. Facile synthesis and advanced performance of Ni(OH)2/CNTs nanoflake 

composites on supercapacitor applications. Chemical Physics Letters, v. 601, p. 168 – 

173, 2014. 

[33] HUANG, J.; LEI, T.; WEI, X.; LIU, X.; LIU, T.; CAO, D.; YIN, J.; WANG, G. 

Effect of Al-doped β-Ni(OH)2 nanosheets on electrochemical behaviors for high 

performance supercapacitor application. Journal of Power Sources, v. 232, p. 370 – 375, 

2013. 

[34] MA, X.; LIU, J.; LIANG, C.; GONG, X.; CHE, R. A facile phase transformation 

method for the preparation of 3D flower-like β-Ni(OH)2/GO/CNTs composite with 

excelente supercapacitor performance. Journal of Materials Chemistry A, v.2, p. 12692 – 

12696, 2014.  

[35] SEBASTIAN, M.; NETHRAVATHI, C.; RAJAMATHI, M. Interstratified hybrids 

of α-hydroxides of nickel and cobalt as supercapacitor electrode materials. Materials 

Research. Bulletin, v. 48, p. 2715 – 2719, 2013. 



 
 

110 

 

[36] BIZETO, M. A.; CHRISTINO, F. P.; TAVARES, M. F. M.; CONSTANTINO, V. 

R. L. Aspectos estruturais relacionados ao processo de troca iônica no niobato lamellar 

K4Nb6O17. Química Nova, v. 29,n. 6, p. 1215 – 1220, 2006. 

[37] SHANGGUAN, E.; LI, J.; GUO, D.; GUO, L.; NIE, M.; CHANG, Z.; YUAN, X. 

Z.; WANG, H. A comparative study of structural and electrochemical properties of high-

density aluminum substituted α-nickel hydroxide containing diferente interlayer anions. 

Journal of Power Sources, v. 282, p. 158 – 168, 2015. 

[38] JUNG, S. C.; SIM, S. L.; SOON, Y. W.; LIM, C. M.; HING, P.; JENNINGS, J. R. 

Synthesis of nanostrutured β – Ni(OH)2 by electrochemical dissolution – precipitation 

and its applications as a waiter oxidation catalyst. Nanotechnology, v. 27, p. 1 – 10, 2016. 

[39] MIAO, C.; ZHU, Y.; HUANG, L.; ZHAO, T. Synthesis, characterization and 

electrochemical performances of alpha nickel hydroxide by coprecipitating Sn2+. Ionics, 

v. 21, p. 2295 – 2302, 2015. 

[40] DANCZUK, M.; NUNES JR. C.; ARAKI, K.: ANAISSI, F. J. Influence of alkaline 

cation on the electrochemical behavior of stabilized alpha-Ni(OH)2. Journal Solid State 

Electrochem, v. 18, p. 2279 – 2287, 2014. 

[41] LIVINGSTONE, A.; BISHM D. On the new mineral theophrastite, a nickel 

hydroxide, from Unst, Shetland, Scotland. Mineralogical Magazine, v. 46, p. 1 – 5, 1982. 

[42] MARCOPOULOS, T.; ECONOMOU, M. Theophrastite, Ni(OH)2, a new mineral 

from Northern Greece. American Mineralogist, v. 66, p. 1020 – 1021, 1981. 

[43] HALL, D. S.; LOCKWOOD, D. J.; BOCK, C.; MACDOUGALL, B. Nickel 

hydroxides and related materials: a review of their structures, synthesis and properties. 

Proceedings of the Royal Society A, 471, 2015. 

[44] GREAVES, C.; THOMAS, M. A. Refinement of the structure of deuterated nickel 

hydroxide, Ni(OD)2, by powder neutron diffraction and evidence for structural disorder 

in sample with high surface area. Acta Crystallografica Section B: Structural Science, v. 

42, p. 51 – 55, 1986. 



 
 

111 

 

[45] PANDYA, K. I.; O`GRADY, W. E.; CORRIGAN D. A.; MCBREEN, J.; 

HOFFMAN, R. W. Extended X-ray absorption fine structure investigations of nickel 

hydroxides. Journal Physics Chemistry, v. 94, p. 21 – 26, 1990. 

[46] DOYLE, R. L.; GODWIN, I. J.; BRANDON, M. P.; LYONS, M. E. G. Redox and 

electrochemical water splitting catalytic properties of hydrated metal oxide modified 

electrodes. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 15, n°. 8, p. 1079 – 1087, 2013. 

[47] DERMOURGUES – GUERLOU, L.; DENAGE, C.; DELMAS, C. New manganese 

– substituted nickel hydroxides. Part 1: Crystal Chemistry and Physical characterization. 

Journal of Power Sources, v. 52, p. 269 – 274, 1994. 

[48] WEHRENS – DIJAKSMA, M.; NOTTEN, P. H. L. Electrochemical Quartz 

Microbalance Characterization of Ni(OH)2 – based thin film electrodes. Electrochimica 

Acta, v. 51, p. 3609 – 3621, 2006. 

[49] MCEWEN, R. S. Crystallographic studies on nickel hydroxide and the higher nickel 

oxides. Journal Physics Chemistry, v. 75, p. 1782 – 1789, 1971. 

[50] NUNES, C. JR.; DANCZUK, M.; BORTOTI, A. A.; GONÇALVES, J. M.; ARAKI, 

K.; ANAISSI, F. Unexpected effect of drying method on the microstructure and 

electrocatalytic properties of bentonite/alpha-nickel hydroxide nanocomposite. Journal of 

Power Sources, v. 297, p. 408 – 412, 2015. 

[51] DIXIT, M.; SUBBANNA, G. N.; KAMATH, P. V. Homogeneous precipitation from 

solution by urea hydrolysis: a novel chemical route to the α – hydroxides of nickel and 

cobalt. Journal Materials Chemistry, v. 6, p. 1429 – 1432, 1996. 

[52] GONÇALVES, J. M.; GUIMARÃES, R. R.; BRANDÃO, B. B. N. S.; SARAIVA, 

L. P. H.; ROSSINI, O. P.; NUNES JR. C. V.; BERNARDES, J. S.; BERTTOTI, M.; 

ANGNES, L.; ARAKI, K. Nanostructured Alpha-NiCe mixed hydroxide for highly 

sensitive amperometric Prednisone sensors. Electrochimica Acta, v. 247, p. 30 – 40, 2017. 

[53] BENDERT, R. M.; CORRIGAN, D. A. Effect of Coprecipitated Metal Ions on the 

Electrchromic Properties of Nickel Hydroxide, Journal Electrochemistry Society, v. 136, 

p. 1369 – 1374, 1989. 



 
 

112 

 

[54] WU, X. H.; FENG, Q. P.; WANG, M.; HUANG, G. W. Spherical Al-substituted α 

– Nickel hydroxide with high tapping density applied in Ni-MH battery. Journal of Power 

Sources, v. 329, p. 170 – 178, 2016. 

[55] BÉLÉKÉ, A. B.; HIGUCHI, E.; INOUE, H.; MIZUHATA, M. Durability of nickel-

metal hybride (Ni-MH) battery cathode using nickel aluminum layred double 

hydroxide/carbon (Ni – AlLDH/C) composite. Journal of Power Sources, v. 247, p. 572 

– 578, 2014. 

[56] MIAO, C.; ZHU, Y.; HUANG, L.; ZHAO, T. The relationship between structural 

stability and electrochemical performance of multi-element doped alpha nickel 

hydroxide. Journal of Power Sources, v. 274, p. 186 – 193, 2015. 

[57] KONG, X,; ZHAO, J.; SHI, W.; ZHAO, Y.; SHAO, M.; WEI, M.; WANG, L.; 

DUAN, X. Fabrication of aluminum-doped α – Ni(OH)2 with hierarchical architecture 

and its largely enhanced electrocatalytic performance. Electrochimica Acta, v. 80, p. 257 

– 263, 2012. 

[58] LI, J.; SHANGGUAN, E.; GUO, D.; TIAN, M.; WANG, Y.; LI, Q.; CHANG, Z.; 

YUAN, X. Z.; WANG, H. Synthesis, characterization and electrochemical performance 

of high-density aluminum substituted α –nickel hydroxide cathode material for nickel-

based rechargeable batteries. Journal of Power Sources, v. 270, p. 121 – 130, 2014. 

[59] SCHNEIDEROVÁ, B.; DEMEL, J.; ZHIGUNOV, A.; BOHUSLAV, J.; 

TARÁBKOVÁ, H.; JANDA, P.; LANG, K. Nickel – Cobalt hydroxide nanosheets: 

Synthesis, morphology and electrochemical properties. Journal o Colloid and Interface 

Science, v. 499, p. 138 – 144, 2017. 

[60] MAVIS, B.; AKINC, M. Three-component layer double hydroxides by urea 

precipitation: structural stability and electrochemistry. Journal; of Power Sources, v. 134, 

p. 308 – 317, 2004. 

[61] DEMOURGUES-GUERLOU, L.; DELMAS, C. Structure and properties of 

precipitated nickel-iron hydroxides. Journal of Power Sources, v.45, p. 281 – 289, 1993. 

[62] MORISHITA, M.; OCHIAI, S.; KAKEYA, T.; OZAKI, T.; KAWABE, Y.; 

WATADA, M.; TANASE, S.; SAKAI, T. Structural analysis by synchrotron XRD and 



 
 

113 

 

XAFS for Manganese-substituted α – and β – type nickel hydroxide electrode. Journal of 

the Electrochemical Society, v. 155, p. A936 – A944, 2008. 

[63] QIU, J.; VILLEMURE, G. Anionic clay modified electrodes: electron transfer 

mediated by electroactive nickel, cobalt or manganese sites is layered double hydroxide 

films. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 428, p. 165 – 172, 1997. 

[64] GUERLOU-DEMOURGUES, L; TESSIER, C.; BERNARD, P.; DELMAS, C. 

Influence of substituted zinc on stacking faults in nickel hydroxide. Jounal of Materials 

Chemistry, v. 14, p. 2649 – 2654, 2004. 

[65] GAO, X.; LEI, L.; HU, M.; QIN, L.; SUN, Y. Structure, morphology and 

electrochemical performance of Zn-doped [Ni4Al(OH)10]OH. Journal of Power Sources, 

v. 191, p. 662 – 668, 2009. 

[66] NUNES JR., C. V.; DANCZUK, M.; BORTOTI, A. A.; GUIMARÃES, R. R.; 

GONÇALVES, J. M.; ARAKI, K.; BANCZEK, E. P.; ANAISSI, F. J. Enhanced Stability 

and Conductivity of α – Ni(OH)2/Smectite Clay Composites. Journal of the 

Electrochemical Society, v. 163, p. A2356 – A2361, 2016. 

[67] PROVAZI, K.; GIZ, M. J.; DALL’ANTÔNIA, L. H.; TORRESI, S. I. C. The effect 

of Cd, Co and Zn as additions on nickel hydroxide opto-electrochemical behavior. Journal 

of Power Sources, v. 102, p. 224 – 232, 2001. 

[68] ROCHA, M. A.; WINNISCHOFER, H.; ARAKI, K. ANAISSI, F. J.; TOMA H. E. 

A new insight on the preparation of stabilized alpha-nickel hydroxide nanoparticles. 

Journal Nanoscience Nanotechnology, v. 11, p. 3985 – 3996, 2011. 

[69] MARINS, P. R.; ARAÚJO, PARUSSULO, A. L.; TOMA, S. H.; ROCHA M. A., 

TOMA H. E. ARAKI, K. Highly strabilized alpha-NiCo(OH)2 nanomaterials for high 

performance device application. Journal Power Sources, v. 218, p. 1 – 4, 2012. 

[70] XIONG, X.; WANG, Z. X.; GUO, H. J.; LI, X. H. Facile synthesis of ultrathin nickel 

hydroxides nanoflakes on nickel foam for high-performance supercapacitors. Materials 

Latters, v. 138, p. 5 – 8, 2015. 



 
 

114 

 

[71] LIU, X., YU, L. Synthesis of nanosized nickel hydroxide by solid-state reation at 

room temperature. Materials Latters, v. 58, p. 1327 – 1330, 2004. 

[72] NUMAN, A.; DURAISAMY, N.; OMAR, F. S.; GOPI, D.; RAMESH, K. 

Sonochemical Synthesis of nanostructured nickel hydroxide as an electrode material for 

improved electrochemnical energy storage application. Progress in Natural Science: 

Materials International, v. 27, p. 416 – 423, 2017. 

[73] MARTINS, P. R.; PARUSSULO, A. L. A.; TOMA, S. H.; ROCHA, M. A.; TOMA, 

H. E.; ARAKI, K. Highly stabilized alpha – NiCo(OH)2 nanomaterials for thigh 

performance device application. Journal of Power Sources, v. 218, p. 1 – 4, 2012. 

[74] VIDOTTI, M.; SILVA, M. R.; SALVADOR, R. P.; TORRESI, S. I. C.; 

DALL’ANTONIA, L.  H. Electrocatalytic oxidation of urea by nanostructured 

nickel/cobalt hydroxide electrodes. Electrochimica Acta, v. 53, p. 4030 – 4034, 2008. 

[75] SOTOMAYOR, M. D. P. T.; TANAKA, A. A.; FREIRE, R. S.; KUBOTA, L. T. 

Amperometric sensors based on biomimetic catalysts. In: GRIMES, C. A.; DICKEY, E. 

C.; PISHKO, M. V. (Ed.). Encyclopedia of sensors. Stevenson Ronchi: American 

Scientific, v. 1, p. 195-209, 2006. 

[76] PEREIRA, A. C.; SANTOS, A. S.; KUBOTA, L.T. Tendências em modificação de 

eletrodos amperométricos para aplicações eletroanalíticas. Química Nova, v. 25, n. 6, p. 

787-976, 2002. 

[77] WANG, R.; JIA, D.; CAO, Y. Facile synthesis and enhanced electrocatalytic 

activities of organic-inorganic hybrid ionic liquid polyoxometalto nanomaterials by solid-

state chemical reaction. Electrochimica Acta, v. 72, p. 101-107, 2012. 

[78] RANDELOVIC, M. S.; MOMCILOVIC, M. Z.; NIKOLIC, G.; DORDEVIC, J. S. 

Electrocatalitic behavior of sepentinite modified carnbon paste electrode. Journal of 

Electroanalytical Chemistry, v. 801, p. 338 – 344, 2017. 

[79] TANUJA, S. B.; SWAMY, B. E. K.; VASANTAKUMAR PAI, K. Electrochemical 

determination of paracetamol in presence of folic acid at nevirapine modified carbon 

paste electrode: A cyclic voltametric C study. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 

798, p. 17 -23, 2017. 



 
 

115 

 

[80] ALAQAD, K. M.; ABULKIBASH, A. M.; AL HAMOUZ, O. C. S.; SALEH, T. A. 

Silver nanoparticles decorated grapheme modified carbon paste electrodes for molecular 

methimazole determination. Chemical Data Collections, v. 11-12, p. 168 – 182, 2017. 

[81] KUSKUR, C. M.; SWAMY, B. E. K.; JAYADEVAPPA, H. Poly(naphtol green B) 

modified carbon paste electrode sensor for catechol, and hydroquinone, Journal of 

Electroanalytical Chemistry, v. 804, p. 99 – 106, 2017. 

[82] MASA, J.; SCHUHMANN, W. Electrocatalysis and Bioelectrocatalysis – 

Distinction without a difference. Nano Energy, v. 29, p. 466 – 475, 2016. 

[83] MARKOVIC, N. M. Electrocatalysis interfacing electrochemistry. Nature Materials, 

v. 12, p. 101 – 102, 2013. 

[84] BORONAT – GONZÁLEZ, A.; HERRERO, E.; FELIU, J. M. Review article 

Heterogeneous eletrocatalysis of formic acid oxidation on platinum single crystal 

electrodes. Electrochemistry, v. 4, p. 26 – 31, 2017. 

[85] BRAUNCHWEIG, B.; HIBBITTS, D.; NEURSCK, M.; WIECKOWSKI, A. 

Electrocatalysis: A direct alcohol fuel cell and surface science perspective. Catalysis 

Today, v. 202, p. 197 – 209, 2013. 

[86] CABANAS - POLO, S.; SUSLICK, K. S.; SANCHEZ – HEREN A. J. Effect of 

reaction conditions on size and morphology of ultrasonically prepared Ni(OH)2 powders. 

Ultrasonics Sonochemistry, v. 18, p. 901 – 906, 2011. 

[87] TEHRANI, R. M. A.; GHANI, S. A. The Nanocrystalline Nickel with Catalytic 

Properties on Methanol Oxidation in Alkaline Medium. Fuel Cells, v. 9, p.579-587, 2009. 

[88] OJANI, R.; RAOOF, J.-B.; ZAVVARMAHALLEH, S. R. H. Electrocatalytic 

oxidation of methanol on carbon paste electrode modified by nickel ions dispersed into 

poly (1,5- diaminonaphthalene) film. Electrochimica Acta, v. 53, p.2402-2407, 2008. 

[89] XU, C.; HU, Y.; RONG, J.; JIANG, S. P.; LIU, Y. Ni hollow spheres as catalysts for 

metanol and ethanol electrooxidation. Electrochemistry Communications, v. 9, p.2009-

2012, 2007. 



 
 

116 

 

[90] STRADIOTTO, N.; TOGHILL, K.; XIAO, L.; MOSHAR, A.; COMPTON, R. The 

Fabrication and Characterization of a Nickel Nanoparticle Modified Boron Doped 

Diamond Electrode for Electrocatalysis of Primary Alcohol Oxidation. Electroanalysis, 

v. 21, p.2627-2633, 2009. 

[91] TOGHILL, K.; XIAO, L.; STRADIOTTO, N.; COMPTON, R. The Determination 

of Methanol Using an Electrolytically Fabricated Nickel Microparticle Modified Boron 

Doped Diamond Electrode. Electroanalysis, v. 22, p.491-500, 2010.  

[92] SHARMA, A.; BHOJANE, P.; RANA, A. K.; KUMAR, Y.; SHIRAGE, P. M. 

Mesoporous nickel cobalt hydroxide/oxide as an excellent room temperature ammonia 

sensor. Scripta Materialia, v. 128, p. 65 – 68, 2017. 

[93] MARTÍNEZ-PERINÁN, E.; REVENGA-PARRA, M.; GENNARI, M.; 

PERIANTE, F.; MAS-BELLESTÉ, R.; ZAMORA, F.; LORENZO, E. Insulin sensor 

based on nanoparticle decorated multiwalled carbon nanotubes modified electrodes. 

Sensors and Actuators B, Chemical, v. 22, p. 331 – 338, 2016. 

[94] DEO, R. P.; LAWRENCE, N. S.; WANG, J. Electrochemical detection of amino 

acids at carbon nanotube and nickel-carbon nanotube modified electrodes. Analyst, v. 

129, p.1076-1081, 2004. 

[95] YOU, T.; NIWA, O.; CHEN, Z.; HAYASHI, K.; TOMITA, M.; HIRONO, S. An 

Amperometric Detector Formed of Highly Dispersed Ni Nanoparticles Embedded in a 

Graphite-like Carbon Film Electrode for Sugar Determination. Analytical Chemistry, v. 

75, p.5191-5196, 2003. 

[96] MACHINI, W. B. S.; DAVID,-PARRA, D. N.; TEIXEIRA, M. F. S. 

Electrochemical investigation of the voltammetric determination of hydrochlorothiazide 

using a nickel hydroxide modified nickel electrode. Material Science and Engineering C, 

v. 57, p. 344 – 348, 2015. 

[97] LONG, F.; ZHANG, Z.; WANG, J.; YAN, L.; ZHOU, B. Cobalt-nickel bimetallic 

nanoparticles decorated grapheme sensitized imprinted electrochemical sensor for 

determination of octylphenol. Elctrochimica Acta, v. 168, p. 337 – 345, 2015. 



 
 

117 

 

[98] OLIVEIRA NETO, A.; DIAS, R. R.; RIBEIRO, V. A.; SPINACÉ, E. V.; LINARDI, 

M. Eletro-oxidação de etanol sobre eletrocatalisadores PtRh/C, PtSn/C e PtSnRh/C 

preparados pelo método da redução por álcool. Eclética Química, v. 31, p. 81 – 88, 2006. 

[99] OLIVEIRA, V. L.; MORAIS, C.; SERVAT, K.; NAPPORN, T. W.; TREMILIOSI-

FILHO, G.; KOKOH, K. B. Glycerol oxidation on nickel based nanocatalysts in alcaline 

médium – Identification of the reaction produts. Journal of Electroanalytical Chemistry, 

v. 703, p. 56 – 62, 2013. 

[100] FRENCH, H. M.; HENDERSON, M. J.; HILLMAN, A. R.; VIEIL, E. Ion and 

solvente transfer discrimination at a nickel hydroxide film exposed to LiOH by combined 

electrochemical quartz Crystal microbalance (EQCM) and probe beam deflection (PBD) 

techniques. Journal and Electroanalytical chemistry, v. 500, p. 192 – 207, 2001. 

[101] FLEISCHMANN, M.; KORINEK, K.; PLETCHER, D.The oxidation of organic 

compounds at a nickel anode in alcaline solution. Journal Electroanalytical Chemistry 

and Inerfacial Electrochemistry, v. 31, p. 39 – 49, 1971. 

[102] AZIZI, S. N.; GHASEMI, S.; AMIRIPOUR, F. Nickel/P nanozeolite modified 

eletrcote: A new sensor for the detection of formaldehyde. Sensor and Actuators B: 

Chemical, v. 277, p. 1 – 10, 2016. 

[103] ZHANG, W.; YIN, S.; LI, X.; XU, G.; XIE, T. Impact of the álcali cátion on the 

electrocatalytic oxidation of urea and benzyl alcohol on nickel electrode. 

Electrochemistry Comunications, v. 63, p. 1 – 4, 2016. 

[104] ENSAFI, A. A.; AHMADI, N.; REZALI, B. Nickel nanoparticles supported on 

porous silicon flour, application as a non-enzymatic electrochemical glucose sensor. 

Sensors and Actuators B: Chemical, v. 239, p. 807 – 815, 2017. 

[105] OURARI, A.; KETFI, B.; ZERROUAL. L. Elaboration of modified poly (N”- 

DHS) films as electrodes by the electropolymerization of Ni(II)-[5,5’- dihydroxysalin] 

onto indium tin oxide surface and study of their electrocatalytic behavior toword aliphatic 

aliphatic alcohols. Arabian Journal of Chemistry, v. 10, p. 914 – 921, 2017. 



 
 

118 

 

[106] HASSANINEJAD-DARZI, S. K.; RAHIMNEJAD, M.; MIRZABABEI, S. N. 

Electrocatalytic oxidation of glucose onto carbon paste electrode modified with nickel 

hydroxide decorated NaA nanozeolite. Microchemical Journal, v. 128, p. 7 – 17, 2016. 

[107] YAN, W.; WANG, D.; DIAZ, L.; BOTTE, G. G. “Nickel nanowires as effective 

catalysts for urea electro-oxidation”, ElectrochimicaActa, v. 134, p. 266-271, 2014. 

[108] INAMDAR, A. I.; SONAVANE, C. A.; PAWAR, S. M.; SAM KIM, Y.; KIM, J. 

H.; PATIL, P. S.; JUNG, W.; IM, H.; KIM, D. Y.; KIM, H. “Electrochromic and 

electrochemical properties of amorphous porous nickel hydroxide thin films”, Applied 

Surface Science, v. 257, p. 9606-9611, 2011. 

[109] TOMA, H. E.; BONIFÁCIO, L. S.; ANAISSI, F. J. “Da cor à cor inexistente: uma 

reflexão sobre espectros eletrônicos e efeitos cromáticos”, Química Nova, v. 28, n. 5, p. 

897-900, 2005. 

[110] GUSHIKEM, Y. “Espectros Eletrônicos de Alguns Complexos de Geometria 

Octaédrica de Ni2+: Uma Introdução Prática à Teoria do Campo Cristalino no Curso de 

Graduação”, Química Nova, v. 28, n. 1, p. 153-156, 2005. 

[111] LEAL, B. C.; LUZA, L.; BAIBICH, I.; CONSORTI, C.S. “Abordagem Teórico-

Experimental da Teoria do Campo Cristalino na disciplina de Síntese inorgânica”, 

Química Nova, v. 34, n. 10, p. 1830-1835, 2011. 

[112] COTTON, F. A.; WILKINSON, G.;MURILLO, C. A.; BOCHANANN M. 

Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed.; New York, Wiley, 1999. 

[113] TOMA, H. E. “Teoria do Campo Ligante”, In: Toma, H. E., Química de 

Coordenação, Organometálica e Catálise,Blucher: 1 ed., Capitulo 4, São Paulo, Blucher, 

2013. 

[114] Li, W.L.; ZHOU, G.D.; WAK, T.C.W. Advanced Structural Inorganic Chemistry, 

Oxford University Press,2008. 

[115] LOW, W. “Paramagnetic and Optical Spectra of Divalent Nickel in Cubic 

Crystalline Fields”, Physical Review, v. 109, p. 247-255, 1958. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016943321100955X


 
 

119 

 

[116] YANG, F.; TU, C. “Growth and Spectroscopy of Ni2+ in ZnWO4 Crystal”, 

Materials Letters, v.61, p.3056-3058, 2007. 

[117] WOOD, D. L.; TAUC, J. “Weak Absorption tails in Amorphous Semiconductors”, 

Physical Review B, v.5, n.8, p. 3144-3151, 1972. 

[118] SOLÉ, J. G.; BAUSÁ, L. E.; JAQUE, D. An Introduction to the Optical 

Spectroscopy of Inorganic Solids, 1a ed., Wiley, 2005. 

[119] JESUS, J. C.; GONZÁLEZ, I.; QUEVEDO, A., PUERTA, T. “Thermal 

Decomposition of Nickel Acetate Tetrahydratean Integrated Study by TGA, QMS and 

XPS Techniques”, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 228, p. 283-291, 2005. 

[120] DELMAS, C.; TESSIER, C. Stacking faults in the structure of nickel hydroxide: a 

rationale of its high electrochemical activity. Journal Material Chemistry, v. 7, n. 8, p. 

1439 – 1443, 1997. 

[121] LI, Y. W.; YAO, J. H.; LIU, C. J.; ZHAO, W. M.; DENG, W. X. ZHONG, S. K. 

Effect of interlayer anions on the electrochemical performance of Al-substituted α-type 

nickel hydroxide electrodes. International Journal of Hydrogen Energy, v. 35, p. 2539 – 

2545, 2010. 

[122] HE, X.; LI, J.; CHENG, H.; JIANG, C.; WAN, C.; Controlled crystallization and 

granulation of nano-scale β-Ni(OH)2 cathode materials of high power Ni-MH batteries. 

Journal of Power Sources, n° 152, p. 285 – 290, 2005. 

[123] ERTAS, F. S.; KAS,, R.; UNAL, U.; BIRER, O. Sonochemical synthesis and 

electrochemical characterization of α-nickel hydroxide: precursor effects. Jornal Solid 

State Electrochemistry, v. 17, p. 1455 – 1462, 2013. 

[124] TEIXEIRA, G. V.; COUTINHO, F. M. B.; GOMES, A. S. Principais métodos de 

caracterização da porosidade de resinas à base de divinilbenzeno. Química Nova, v. 24, 

n° 6, p. 808 – 818, 2001. 

[125] Kober FP. 1967 On the structure of electrochemically active hydrated nickel-oxide 

electrodes. In Power Sources: Proceedings for the 5th International Power Sources 

Symposium (ed. DH Collins), pp. 257–268. Brighton, London: Academic Press.] 



 
 

120 

 

[126] RAMIMOGHADAM, D.; HUSSEIN, M. Z. B.; TAUFIQ-YAP, Y. H., 

Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanoparticles using rice as soft biotemplate. Journal 

Chemistry Central, v.7, n° 136, p. 1- 10, 2013. 

[127] SING, K. S. W. E. A. Reporting Physisorption Data for Gas/Solid Systems. With 

special reference to the determination of surface area and porosity. Pure and Applied 

Chem.- IUPAC, Great Britain, , v. 57, n. 4, p. 603-619, 1985. 

[128] PORPINO, K. Biossorção de Ferro (II) por Casca de Caranguejo Ucides Cordatus. 

2009. 93 f. Dissertação, apresentado na Universidade Federal do Paraíba, João Pessoa. 

[129] BHATTACHARGE, S.; DLS and Zeta Potential – What They are and What They 

are not, Journal of Controlled Realesem, v. 235, p. 337 – 351, 2016. 

[130] Methods of Test for Zeta Potencial of Colloids in Water and Waste Water, ASTM 

Standard D4187-82, American Society for Testing and Materials, 1985. 

[131] HUANG, W.; GE, L.; CHEN, Y.; LAI X.; PENG, J; TU, J.; CAO, Y.; LI, X. 

Ni(OH)2/NiO nanosheet with opulent active sites for high-performance glucose 

biosensor. Sensor and Actuators B: Chemical, v. 248, p. 169 – 177, 2017. 

[132] YANG, M.; WU, Y.; RAO, R.; WANG, H. Methanol promoted synthesis of porous 

hierarchical α-Ni(OH)2 for the removal of congo red. Powder Technology, v. 320, p. 377 

– 385, 2017. 

[133] XIA, K.; YANG, C.; CHEN, Y.; TIAN, L.; SU, Y.; WANG, J.; LI, L. In Situ 

fabrication of Ni(OH)2 flakes on Ni foam through electrochemical corrosion as high 

sensitive and stable binder-free electrode for glucose sensing. Sensors and Actuators B: 

Chemical, v. 240, p. 974 – 987, 2017. 

[134] ZHANG, J.; SHI, L.; LIU, H.; DENG, Z.; HUANG, L.; MAI, W.; TAN, S.; CAI, 

X. Utilizing polyanoline to dominate the Crystal phase of Ni(OH)2 and its effect on the 

electrochemical property of polyaniline/Ni(OH)2 composite.  Journal of Alloys and 

Compounds, v. 651, p. 126 – 134, 2015. 



 
 

121 

 

[135] KORE, M, R,; LOKHAND, B. J.; Hierarchical mesoporous network of amorphous 

α-Ni(OH)2 for high performance supercapacitor electrode material synthesized from a 

novel solvente deficiente approach. Electrochimical Acta, v. 245, p. 780 – 790, 2017. 

[136] M. O. Quindici, O Segredo das Cores, Editora All Print (2016). 

[137] WANG, J. L.; LI, Y, Q.; BYON, Y. J.; MEI, S. G.; ZHANG, G. L. Synthesis and 

characterization of NiTiO3 yellow nano pigment with high solar radiation reflection 

efficiency. Powder Technology, v. 235, p. 303 – 306, 2013 

[138] GOLIKAND, A. N.; RAOOF, J.; BAGHAYERI, M.; ASGARI, M.; IRANNEJAD, 

L. Nickel Electrode Modified by N,N-bis(Salicylidene)Phenylenediamine (Salophen) as 

a Catalyst for Methanol Oxidation in Alkaline Medium. Journal of Electrochemistry, v. 

45, p. 203 – 210, 2009. 

[139] AZIZI, S. N.; GHASEMI, S.; GILANI, N. S. An electrode with Ni(II) loaded 

analcime zeolite catalyst for the electrooxidation of methanol. Chinese Journal of 

Catalysis, v. 35, p. 383 – 390, 2014. 

[140] OJANI, R.; RAOOF, J. B.; FATHI, S.; ALAMI-VALIKCHALI, S. 

Electrochemical behavior of Ni(II) incorporated in zeolite Y-modified carbon electrode: 

application for electrocatalytic oxidation of methanol in alkaline solution. Journal Solid 

State Electrochemistry, v. 15, p. 1935 – 1941, 2011. 

[141] LANG, J.-W.; KONG, L.-B.; LIU, M.; LUO, Y.-C.; KANG, L. Co0,56Ni0,44 Oxide 

Nanoflake Materials and Activated Carbon for Asymmetric Supercapacitor. Journal of 

the Electrochemical Society, v. 157, p. A1341-A1346, 2010. 

[142] CHIGANE, M.; ISHIKAWA, M. Enhanced Electrochromic Property of Nickel 

Hydroxide Thin Films Prepared by Anodic Deposition. Journal of the Electrochemical 

Society, v. 141, p. 3439-3443, 1994.  

[143] OLIVEIRA, S.C.D.; TORRESI, R.M.; TORRESI, S.I.C.D. Uma visão das 

tendências e perspectivas em eletrocromismo: a busca de novos materiais e desenhos mais 

simples. Química Nova, v. 23, p. 79-87, 2000. 



 
 

122 

 

[144] MODOLO, M.L.; DANCZUK, M.; ANAISSI, F.J.; ARAKI, K; FUJIWARA, S.T. 

Carbon Ceramic Electrodes Modified with Alpha-Nickel Hydroxide Applied to the 

Electro-Oxidation of Methanol in Alkaline Medium. ECS Transactions, v. 61, p. 319-

330, 2014.  

[145] MARTINS, P.R; FERREIRA, L.M.C; ARAKI, K. ; ANGNES, L. Influence of 

cobalt content on nanostructured alpha-phase-nickel hydroxide modified electrodes for 

electrocatalytic oxidation of isoniazid. Sensors and Actuators. B, Chemical, v. 192, p. 

601-606, 2014. 

[146] ROCHA, M.A.; WINNISCHOFER, H.; ARAKI, K.; ANAISSI, F.J.; TOMA, H.E. 

A New Insight on the Preparation of Stabilized Alpha-Nickel Hydroxide Nanoparticles, 

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v. 11, p. 3985, 2011  

[147] CREPALDI, E. L.; VALIM, J. B. Hidróxidos duplos lamelares: síntese, estrutura, 

propriedades e aplicações. Química Nova, v. 21, p. 300-311, 1998. 

[148] BERNARD, P.; GABRIELLI, C.; KEDDAM, M.; TAKENOUTI, H.; LEONARDI, 

J.; BLANCHARD, P. Ac quartz crystal microbalance applied to the studies of the nickel 

hydroxide behavior in alkaline solutions. Electrocimica Acta, v. 36, p. 743 – 746, 1991. 

[149] PRATHAP, M. U. A.; ANURAJ, V.; SATPATI, B.; SRIVASTAVA, R. Facile 

preparation of Ni(OH)2-MnO2 hybrid material and its application in the electrocatalytic 

oxidation of hydraxine. Journal of Hazardous Materials, v. 262, p. 766 – 774, 2013. 

[150] MISUK, J. K.; CHANGHYUN, C.; YOUNGGKWAN, P. Highly sensitive Non-

enzymatic glucose Sensor based on Over-oxidized Polypyrrole Nanowires Modified with 

Ni(OH)2 nanoflakes. Sensors and Actuators B: Chemical, v. 211, p. 93 – 101, 2015. 

 


