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RESUMO 

O trabalho descreve a síntese e caracterização dos óxidos de molibdênio (α-MoO3) e tungstênio 

(WO3·H2O), bem como dos respectivos compósitos com quitosana e polianilina (pani). Foi 

proposta uma rota simples, de baixo custo e ecológica para a produção do WO3·H2O a partir de 

filamento de lâmpadas halógenas H4 descartadas. O WO3·H2O apresenta estrutura 

ortorrômbica, de elevada cristalinidade, com partículas negativamente carregadas e de 

morfologia na forma de agulhas, possuindo 3,9% de α-MoO3. A síntese da polianilina (pani) 

com quitosana e óxido de molibdênio caracterizado por espectroscopia na região do 

Infravermelho (FTIR), na região do ultravioleta-visível (UV-VIS), Raman e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS), análise termogravimétrica (TG), análise termogravimétrica 

diferencial (DTG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), potencial Zeta, voltametria 

cíclica (Vc) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) indicam a formação dos compósitos 

(pani/quitosana, pani/óxido e pani/quitosana/óxido) com a polianilina apresentando-se na forma 

de pani sal esmeraldina, com interação entre as cadeias de pani, quitosana e as partículas dos 

óxidos. As análises termogravimétricas indicaram que os compósitos possuem estabilidade 

térmica superior à da pani pura. A espectroscopia FTIR e os dados de TG informam que ocorreu 

o graft entre a cadeias da pani com as cadeias da quitosana nos compósitos. As imagens de 

MEV e os voltamogramas cíclicos apontam que a quitosana e as partículas de WO3·H2O 

promoveram a ordenação das cadeias de pani com o compósito pani/quitosana (PQ), 

apresentando morfologia fibrosa e de potencial de aplicação em supercapacitores e como 

adsorvente para poluentes aniônicos em macroescala. O compósito Pani/α-MoO3 15% (PM15) 

apresenta promissor desempenho na eletrocatálise do etanol. α-MoO3 e WO3·H2O 

potencializaram as características capacitivas da pani, atribuindo processos de injeção de carga 

facilitados e densidades de corrente superiores, características não relatadas nos compósitos de 

pani-quitosana- α-MoO3 descritos na literatura.  

 

Palavras-chave: materiais híbridos condutores, α-MoO3, WO3·H2O, refinamento de estrutura, 

adsorção de corantes, eletrocatálise. 

 

  

 

 



ABSTRACT 

The following thesis describes the synthesis and characterization of molybdenum (α-MoO3) 

and tungsten (WO3·H2O) oxides as well as their respective composites with chitosan and 

polyaniline (pani). It was proposed a simple, low cost and ecological route for the synthesis of 

WO3·H2O from filament of discarded H4 halogen lamps. WO3·H2O has a high crystallinity 

orthorhombic structure with negatively charged particles and needle-like morphology with 

3.9% of α-MoO3. The synthesis of polyaniline (pani) with chitosan and oxides characterized by 

infrared (FTIR), ultraviolet-visible (UV-VIS), Raman and Dispersive Energy (EDS) 

spectroscopies, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry (DSC), Zeta 

potential, cyclic voltammetry (Vc) and scanning electron microscopy (SEM). The results 

indicate the formation of composites (pani/chitosan, pani/oxide and pani/chitosan/oxide) with 

the polyaniline in the form of pani emeraldine salt and the interaction between the chains of 

pani, chitosan and the particles of oxides. Thermogravimetric analysis indicated that the 

composites have a thermal stability superior to pure pani. FTIR spectroscopy and TG data 

indicates that occurred graft between the pani chains and the chitosan chains in the composites. 

SEM images and cyclic voltammograms indicated that chitosan and WO3·H2O particles 

promoted the ordering of pani chains with the pani/chitosan (PQ) composite, presenting fibrous 

morphology and potential application in supercapacitors and as adsorbent for macro-scale 

anionic pollutants. The composite Pani/α-MoO3 15% (PM15) presents promising performance 

in the electrocatalysis of ethanol. α-MoO3 and WO3·H2O improved the capacitance 

characteristics of the pani, attributing facilitated charge injection processes and higher current 

densities, characteristics not reported in the pani-chitosan-α-MoO3 or WO3·H2O composites 

described in the literature. 

 

Keywords: conductive hybrid materials, α-MoO3, WO3·H2O, structure refinement, dye 

adsorption, electrocatalysis. 
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1. Introdução  

Os polímeros intrinsecamente condutores (PICs), mais comumente conhecidos como 

“metais sintéticos”, são polímeros orgânicos que possuem as propriedades mecânicas e 

processabilidade de polímeros convencionais e propriedades elétricas, eletrônicas, magnéticas 

e óticas dos metais[1]. São continuamente estudados desde a descoberta da condutividade do 

poliacetileno em 1977 e seu desenvolvimento deve-se em grande parte ao trabalho A. J. Heeger, 

A. G. MacDiarmid e H. Shirakawa, que receberam o Prêmio Nobel de Química em 2000 pelo 

estudo do poliacetileno[1,2]. Apesar da condutividade do poliacetileno semelhante a de metais, 

este polímero tem baixa estabilidade térmica e, consequentemente, outros polímeros condutores 

com melhor estabilidade e processabilidade têm recebido mais atenção[3]. Polímeros 

condutores incluem principalmente a polianilina (pani), politiofeno, polipirrol e seus derivados. 

São isolantes ou semicondutores na sua forma pura, devido ao elevado bandgap (> 2 eV), mas 

tem sua condutividade aumentada várias ordens de magnitude mesmo a baixos níveis de 

dopagens[4]. Estes polímeros têm uma estrutura de cadeias π conjugadas, uma sequência de 

ligações simples e duplas alternadas (estrutura hibridizada sp2), o que resulta na deslocalização 

de elétrons π ao longo de toda a cadeia polimérica, gerando propriedades elétricas especiais a 

esses polímeros. Devido à capacidade inerente desses polímeros para conduzir eletricidade 

através da deslocalização de carga, eles são chamados polímeros intrinsecamente 

condutores[5,6].  

Devido aos custos de fabricação mais baixos, menor densidade, melhor 

processabilidade, maior flexibilidade mecânica e capacidades amplas de funcionalização 

química, os PICs têm o potencial de substituir muitos materiais comumente aplicados. A 

densidade inferior dos polímeros condutores os torna atraentes para metais e óxidos densos na 

aplicação em baterias, revestimentos antiestáticos e blindagem eletromagnética, fato que é 

especialmente importante em campos sensíveis ao peso, incluindo aeroespacial e fabricação de 

automóveis. PICs são maleáveis como a maioria dos polímeros e podem ser usados como 

eletrodos flexíveis e transparentes para dispositivos eletrocrômicos e células solares[1,5]. 

Apresentam coeficientes de expansão térmica e propriedades mecânicas similares aos 

polímeros estruturais, tornando o desenvolvimento de componentes compósitos plásticos 

condutores estáveis uma possibilidade real. Apesar das vantagens potenciais da utilização de 

um material orgânico sobre um metal, óxido ou outro composto inorgânico, as limitações no 

processamento, estabilidade e condutividade impediram a ampla utilização da maioria dos 

polímeros condutores[5]. Outras aplicações citadas pela literatura são blindagem de 
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interferência eletromagnética, terapia fototérmica, bateria recarregável, membrana de separação 

de gás, sensor químico, revestimento anticorrosivo e absorção de micro-ondas, absorventes, 

entre outras[3]. 

A pani teve suas propriedades elétricas descoberta na década de 80, destacando-se entre 

os polímeros condutores principalmente por apresentar fácil síntese e doping/dedoping, baixo 

custo de produção, vários estados de oxidação, elevada capacitância teórica (2000 F g-1), alta 

condutividade quando dopada, propriedades eletroquímicas, ópticas e eletrônicas[7]. Em 

contrapartida, assim como outros polímeros π conjugados, a existência do sistema de elétrons 

π fortemente conjugado ocasiona as cadeias da poliméricas de pani elevada rigidez o que, 

consequentemente, lhe confere dificuldades para sua utilização. As restrições mais relevantes 

são o pobre ciclo de vida eletroquímico (envelhecimento rápido do material após ciclagens 

voltamétricas), que se deve a alteração de volume e estrutura durante o processo de 

inserção/desinserção de contra íons que realizam a dopagem primária das cadeias, a dificuldade 

na processabilidade, baixa resistência mecânica, térmica e eletroquímica[4,7].  

Vários grupos de pesquisa buscam aprimorar as propriedades da pani a partir da síntese 

de materiais compósitos/híbridos com biopolímeros, buscando o sinergismo das propriedades 

da pani (condutividade) e do biopolímero (solubilidade, resistência mecânica e 

eletroquímica)[8,9]. É relatada a síntese e aplicação de compósitos com uma vasta variedade 

de óxidos de metais de transição tanto interna quanto externa, biopolímeros e blendas com 

outros polímeros, mostrando a versatilidade e a vasta gama de aplicações da pani[1]. Materiais 

formados por óxidos semicondutores e pani são estudados pelas suas propriedades magnéticas, 

ópticas e catalíticas, que surgem das reações de transferência eletrônica entre o polímero e o 

óxido proporcionando amplas aplicações nos campos da eletrônica e óptica. A incorporação de 

óxidos inorgânicos promove o surgimento de propriedades magnéticas, evita o crescimento 

secundário da pani (ramificações), diminui a aglomeração das partículas de pani e sua 

instabilidade, promove elevadas capacitâncias e seletividade química [10–17]. 

Devido às fontes do elemento tungstênio serem limitadas, buscando a redução do 

descarte de resíduos na natureza e pela elevada concentração do metal nos resíduos em relação 

aos minérios, torna-se importante a sua reciclagem. O WO3·H2O utilizado foi extraído de 

sucatas de lâmpadas halógenas H4 por meio de lixiviação ácida, que se destaca como um 

método simples, reprodutível, barato e mais ecológico que os métodos utilizados pela 

literatura[18–21]. 
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Buscando melhorar a processabilidade, difusão iônica e estabilidade térmica e 

eletroquímica da pani, foi proposto a incorporação do biopolímero quitosana e os óxidos de 

molibdênio (α-MoO3) e tungstênio (WO3·H2O) na rede polimérica. A quitosana foi utilizada 

visando obter maior ordenamento das cadeias do polímero condutor, enquanto os óxidos 

semicondutores possibilitam também a incorporação de propriedades catalíticas aos compósitos 

de pani. 

A formação de compósitos pani – quitosana, pani – óxido inorgânico e quitosana – óxido 

inorgânico é extensamente relatada na literatura[17,22–24], seguindo diversas rotas de síntese, 

onde obtêm-se compósitos com propriedades físico-químicas superiores aos da pani pura. 

Entretanto, são poucos os trabalhos que relatam a síntese de compósitos formado por pani-

quitosana-óxido inorgânico[22,25,26]. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 Polianilina 

Anilina é um percursor barato que é facilmente fabricado a partir de benzeno ou extraído 

como subproduto do refino de petróleo e alcatrão de carvão. O principal produto de oxidação 

da anilina, polianilina (pani, originalmente chamada de anilina negra), pode ser produzida por 

polimerização oxidativa química ou eletroquímica e suas várias formas são conhecidas a mais 

de um século. Sua alta estabilidade ambiental, propriedades redox e exclusivas características 

de doping/dedoping resultaram em extensivos estudos acadêmicos deste material nas últimas 

décadas. Os materiais utilizados na síntese da pani são os mais baratos comparando aos outros 

PICs, além de possuir maior estabilidade térmica e elevada condutividade. Entretanto, devido 

à sua baixa solubilidade e processabilidade causada pela matriz polimérica rígida, a pani ainda 

não foi amplamente adotada para comercialização[3].  

As cadeias poliméricas da pani são formadas por segmentos de anilina para-substituídos 

ligados em uma configuração “cabeça a cauda” formada pela polimerização oxidativa do 

monômero anilina sob a ação de agentes oxidantes inorgânicos ou orgânicos (oxidação 

química), bem como o potencial aplicado (oxidação eletroquímica) sobre diferentes eletrodos. 

Em ambos os métodos, a reação é realizada em meio ácido e o polímero é obtido na forma 

condutora, ou seja, no estado sal esmeraldina[1]. A síntese química proporciona uma melhor 

flexibilidade no controle do mecanismo de nucleação e crescimento durante a polimerização, o 

que é benéfico na preparação de um nanocompósito de pani. É uma via mais reprodutível e 

possibilita a obtenção de maiores quantidades de produto e com cadeias de maior massa 

molecular[27].  

A oxidação química da anilina é feita por meio de oxidantes com potencial de oxidação 

relativamente alto, como persulfato de amônio, óxido de manganês (IV)), peróxido de 

hidrogênio, dicromato de potássio, iodato de potássio, clorato de potássio e sais de ferro (III), 

cério (IV), cobre (II), ouro (III), platina (IV), paládio (II) e prata (I)). A acidez do meio racional 

é obtida por meio de diferentes ácidos inorgânicos, como ácido clorídrico (HCl), ácido sulfúrico 

(H2SO4), ácido fosfórico, ácido perclórico, ácido hexaflorofosfórico ou ácidos orgânicos, como 

ácido poli(vinilssulfônico), ácido poli(estirenossulfônico), ácido canforssulfônico e ácido 

dodecilbenzenossulfônico. O sistema mais utilizado é o persulfato de amônio em solução 

aquosa de HCl (pH entre 0 e 2). O persulfato de amônio é o agente oxidante mais utilizado na 

síntese química da pani por apresentar boa solubilidade em água, com alto rendimentos da pani 
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independente do pH utilizado e de elevada condutividade[28]; além disso, os produtos da sua 

redução são de baixa toxicidade, uma vez que são gerados sais e ácidos inorgânicos. 

Dependendo da concentração de anilina, sua oxidação química pode levar à degradação da 

anilina ou a formação de pani na forma pernigranilina. Produtos monoméricos/dímeros 

contendo oxigênio da oxidação da anilina também podem ser formados como resultado da 

hidrólise dos intermediários[1,27]. 

A polimerização eletroquímica ocorre através da oxidação eletroquímica da anilina 

sobre um ânodo de metal inerte, como platina ou ouro, vidro condutor (ITO, FTO) ou carbono 

vítreo. A via eletroquímica oferece algumas vantagens sobre o método químico convencional, 

como produto com maior grau de pureza, maior rendimento de polimerização, cadeias mais 

regulares de pani e menor quantidade de subprodutos[27], em adição a eletropolimerização da 

anilina pode formar a pani diretamente no eletrodo de substrato, o que é uma vantagem válida 

para a fabricação de supercapacitores livres de aglutinantes[29]. Entretanto, a menor massa 

molecular das cadeias formadas e a quantidade limitada de produto formado são desvantagens 

do método[1]. 

A condição ácida utilizada na polimerização fornece a solubilização do monômero, bem 

como a formação de sal de esmeraldina. A primeira etapa deste mecanismo envolve a oxidação 

da anilina neutra à um cátion radical pela transferência de elétrons do nível de valência do 

átomo de nitrogênio da anilina, sendo a etapa limitante do processo. O cátion radical da anilina 

possui três formas de ressonância, como indicado na Figura 1, porém a forma com o elétron na 

posição para é a mais reativa devido ao efeito indutivo no substituinte e à ausência de 

impedimento estérico[1]. 

 

Figura 1 – Representação das estruturas ressonantes do cátion radical da anilina. 

 

Adaptado de Ciric-Marjanovic[1]. 

 

Dois cátions radicais reagem formando uma espécie dimérica por acoplamento cabeça-

cauda predominantemente (crescimento primário), alguns acoplamentos na posição orto 

também ocorrem (crescimento secundário), o que leva a defeitos de conjugação no produto 
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final. A espécie dimérica possui menor potencial de oxidação que a anilina e, portanto, é 

oxidada imediatamente após sua formação, gerando assim os íons diiminium correspondentes. 

O crescimento do polímero é iniciado através do ataque nucleofílico dos íons diiminium aos 

monômeros anilina, como representado no mecanismo proposto para a polimerização da anilina 

na Figura 2. Os oligômeros subsequentes também têm menor potencial de oxidação que a 

anilina, possibilitando que a reação prossiga conduzindo ao polímero final. Depois de consumir 

todo o oxidante, o monômero de anilina que não reagiu, reduz as cadeias de pani superoxidadas 

(no estado pernigranilina) para produzir o sal de esmeraldina como o polímero resultante. Os 

sítios de imina da base de esmeraldina são facilmente protonados em condição ácida por 

apresentarem maior basicidade, o que resulta na formação de pani na forma de sal 

esmeraldina[1].  

 

Figura 2 – Mecanismo proposto para a polimerização oxidativa da anilina.  

 

Adaptado de Ciric-Marjanovic[1]. 

  

A estrutura da pani no estado esmeraldina possui segmentos amínicos e íminicos 

regularmente alternados formando um ziguezague em um plano, com as nuvens de elétrons π 

se sobrepondo acima e abaixo do plano da estrutura policonjugada. Os elétrons do átomo de 

nitrogênio desempenham a mesma função que os elétrons π dos anéis amínicos e íminicos, 

participando da conjugação e assegurando a policonjugação da estrutura, permitindo a 

mobilidade dos portadores de carga. A condutividade da pani é afetada pelo grau de protonação 

e oxidação, fatores estruturais e conformacionais derivados da condição de polimerização[1]. 
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Grande parte do contínuo interesse na pani reside em seus múltiplos estados redox e 

mecanismos de dopagem quando comparados com outros materiais condutores, especialmente 

outros polímeros conjugados que apresentam apenas dois estados de oxidação distintos. Em 

comparação, a pani tem três estados de oxidação principais conhecidos como leucoesmeraldina 

(totalmente reduzida: 100% de anéis amínicos), esmeraldina (semi-oxidada: 75% anéis 

amínicos e 25% de anéis íminicos) e pernigranilina (oxidada: 50% anéis amínicos e 50% de 

anéis íminicos) como ilustrado na Figura 3[5,6]. 

 

Figura 3 – Representação das formas estruturais da pani. 

 

Adaptado de Bogdanovic, Vodnik, Ahrenkiel, Stoiljkovic,Ciric-Marjanovic,Nedeljkovic[30] 

 

Os estados de oxidação são estruturalmente distintos e determinados pelo número de 

unidades quinóides e benzenóide na cadeia da pani, conforme indicado na Figura 3. O estado 

de oxidação leucoesmeraldina possui apenas anéis benzenóides na forma não dopada e 

apresenta coloração amarela; a pani com um anel quinóide para cada 4 unidades monoméricas 

é o estado de oxidação mais estável, conhecido como esmeraldina, com coloração azul na forma 

não dopada e verde quando dopada; enquanto que a pani na forma oxidada possui anéis 

quinóides alternados com anéis benzenóides e o estado de oxidação é chamado pernigranilina, 

que possui coloração violeta intensa. Essas mudanças de cor ajudam a explicar o interesse em 

usar a pani em dispositivos eletrocrômicos e displays[5]. 

A pani e seus derivados podem ser convertidos em materiais condutores de seus estados 

isolantes através de técnicas de dopagem, tais como doping químico por grupos de transferência 
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de carga, dopagem eletroquímica por ácido protônico, fotodoping por injeção de carga em uma 

interface metal/polímero semicondutor. O estado esmeraldina é o mais estudado por ser 

possível a sua transformação no estado condutor por doping via ácido protônico, enquanto nos 

estados leucoesmeraldina e pernigranilina a dopagem protônica não é possível[3]. 

A dopagem primária dos polímeros condutores é definida como o tratamento do 

polímero orgânico por uma quantidade não-estequiométrica muito pequena de um material em 

sua forma líquida ou vapor ou em solução que provoca enormes aumentos de condutividade, 

resultando em alterações dramáticas em suas propriedades eletrônicas, físicas e químicas. A 

pani pode ser dopada de forma reversível por protonação das cadeias, sem alteração do número 

de elétrons associados à cadeia polimérica. Os átomos de nitrogênios íminicos podem ser 

protonados no todo ou em parte para dar os sais correspondentes, sendo que o grau de 

protonação (dopagem) depende do pH utilizado[31]. 

O doping secundário é muito semelhante em muitos aspectos ao doping primário. Trata-

se do tratamento de um polímero já dopado por um dopante primário com uma substância 

aparentemente "inerte" (dopante secundário), podendo aumentar a condutividade do polímero 

em várias ordens de grandeza com mudanças concomitantes nos espectros eletrônicos e no grau 

de cristalinidade. Nesses sistemas poliméricos conjugados, tanto o distúrbio energético quanto 

o espacial podem atuar como centros de aprisionamento de carga, o que leva à redução na 

mobilidade de portadores, onde o aumento de organização provocado pelos dopantes 

secundários diminui estes defeitos estruturais. A diferença para a dopagem primária reside no 

fato de que as alterações estruturais podem persistir, em extensão variável, com a remoção do 

dopante secundário[31]. As mudanças conformacionais promovidas pelo doping secundário 

resulta em efeitos importantes, como a redução do número de defeitos nas conjugações π 

levando a uma maior organização estrutural entre as cadeias, que pode ser comprovado pelo 

aumento de cristalinidade indicado no difratograma de raios X. A diminuição da energia de 

transição eletrônica com a deslocalização do polarôn resulta no deslocamento e aumento de 

intensidade da banda relativa aos transportadores de carga no espectro eletrônico devido ao 

endireitamento das cadeias do polímero a medida que a estrutura polimérica se torna mais 

expandida e a redução dos defeitos devido ao tensionamento dos anéis. Outras consequências 

do ordenamento da estrutura provocado pelo doping secundário são o aumento na viscosidade 

da solução e da condutividade elétrica[31].  

As propriedades eletroquímicas da pani dependem diretamente das cadeias poliméricas 

e de sua rede, estrutura e nível de dopagem e estrutura morfológica definindo as vias de difusão. 

A influência de parâmetros controláveis comuns, como concentração e temperatura, no 
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mecanismo de nucleação e crescimento é bem conhecida, pois há uma competição direta entre 

o início da nucleação e o processo de crescimento, resultando na formação de mais partículas 

pequenas ou no crescimento daquelas formadas[29]. 

 

2.2 Biopolímero quitosana 

A quitosana é um poliaminossacarídeo natural catiônico em meio ácido, o segundo mais 

abundante, de baixa basicidade, hidrofílica e solúvel em meio ácido. Sua estrutura, representada 

na Figura 4, é formada por unidades de 2-desoxi-N-acetil-D-glucosamina e 2-desoxi-D-

glucosamina unidas por ligações glicosídicas β 1-4, obtida a partir da total ou parcial 

desacetilação da quitina (principal componente do exoesqueleto de crustáceos) em meio 

alcalino. Os grupos amino e hidroxila nas unidades de quitosana possuem uma forte capacidade 

de ligação e direcionamento a materiais orgânicos e inorgânicos[25]. Este biopolímero 

apresenta importantes propriedades biológicas, sendo biodegradável, biocompatível e 

bioativa[32], não tóxica, síntese fácil e de baixo custo[33], habilidade de formação de filmes, 

inércia química, elevada resistência mecânica, propriedades antibactericida [34,35]. 

 

Figura 4 – Representação da estrutura da quitosana. 

 

Adaptado de Shukla, Mishra, Arotiba, Mamba[36]. 

 

Sua aplicação direta é restringida por alguns fatores, os mais relevantes são a baixa 

condutividade elétrica, tempo de resposta, baixa porosidade, baixa área superficial, difícil 

recuperação e sensibilidade ao pH, reduzindo as aplicações de quitosana em escala 

industrial[37]. De modo a superar estas restrições, compósitos têm sido preparados 

incorporando uma rede polimérica rígida (polímeros condutores) na matriz polimérica flexível 

(quitosana), combinando a boa processabilidade da quitosana com a condutividade elétrica dos 

polímeros condutores[38]. 
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2.3 Óxido de Tungstênio 

O tungstênio é um dos elementos valiosos, com aplicações versáteis em vários campos 

devido a sua alta resistência mecânica e térmica. Muitas indústrias empregam tungstênio na 

produção de filamentos de iluminação, ferramentas eletrônicas, satélites, explosivos, aços 

resistentes e ligas[39]. Entre os materiais de eletrodo pseudocapacitivos, os óxidos de 

tungstênio são versáteis semicondutores metálicos do tipo n, eletroquimicamente estáveis e com 

estreito intervalo de bandgap entre 2,4-2,8 eV. Esses materiais têm atraído grande interesse de 

pesquisa devido às excelentes propriedades físico-químicas, eletroquímicas e 

espectroscópicas[40] e tem sido usado como material ativo de eletrodos para supercapacitores, 

devido a seus múltiplos estados de oxidação, alta estabilidade química, baixo custo, alta 

reversibilidade e natureza atóxica[41]. Os óxidos de tungstênio têm sido amplamente 

investigados devido a sua alta eficiência de coloração e estabilidade cíclica entre vários 

materiais eletrocrômicos[41]. 

As nanoarquiteturas estão ganhando importância em várias aplicações de dispositivos 

eletroquímicos e as nanofolhas bidimensionais (2D) são promissoras para o design de 

dispositivos ultrafinos, transparentes e flexíveis. As nanofolhas 2D fornecem a ponte para 

conectar efetivamente processos microscópicos e macroscópicos e permite construir 

dispositivos com tamanho minimizado[42]. As nanoestruturas dos compostos de intercalação 

não apenas facilitam a penetração do eletrólito e encurtam os caminhos de difusão iônica dentro 

dos materiais eletrocrômicos, como também aliviam a expansão e contração do material 

hospedeiro durante a inserção e extração do hóspede. Os canais formandos pelas moléculas de 

água nos óxidos hidratados (WO3·xH2O, x = 1/3, 1, 2) podem servir como fios condutores de 

prótons efetivos, permitindo a condução efetiva de prótons através do cristal no da maior 

distância entre camadas adjacentes. Além disso, a inserção e a extração de prótons são 

confinadas dentro dos canais, evitando as transições da estrutura cristalina que são comumente 

experimentadas em dispositivos eletroquímicos de armazenamento de energia[43]. 

A transformação de WO3 em bronzes de tungstênio (HxWO3, 0<x<1) é realizada através 

de reações de inserção/desinserção de prótons WO3 + xH + xe- ↔ HxWO3, podendo atingir uma 

capacidade teórica de 115 mAh g-1 (com base em x = 1 de acordo com a lei de Faraday). Esta 

capacidade requer a construção de vias condutoras de prótons dentro da matriz condutora de 

elétrons do bronze de tungstênio[43]. 

Muitas técnicas têm sido aplicadas na síntese de óxido de tungstênio anidro e hidratos 

pela literatura, tais como processos hidro/pirometalúrgicos[18–20], sonoquímicos[44], por 
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evaporação térmica[45] e sol-gel[46]. Estas rotas de síntese fornecem a obtenção de muitas 

morfologias como aglomerados[47–49], nanoflocos[44], nanopartículas[21,49–53], 

nanofolhas, nanofitas[54], nanoplaquetas[55], nanocubos[56], nanohastes, flor[49] e 

nanofolha[57]. Os óxidos de tungstênio e seus hidratos podem ser reduzidos a tungstênio 

metálico através de reações carbotérmicas, usando hidrogênio, metano e etanol como agentes 

redutores[43]. 

O desenvolvimento de menos onerosas para a produção eficiente de produtos químicos 

industriais a granel é uma das áreas fascinantes de pesquisa para a sociedade humana 

sustentável. No cenário atual, a reciclagem de sucata tungstênio tornou-se importante, pois 

aborda os recursos cada vez menores de minérios, questões ambientais e fatores econômicos. 

O consumo anual global de tungstênio é de cerca de 60.000 toneladas distribuídas 

principalmente na China, na União Europeia, nos Estados Unidos da América e no Japão. 

Devido a isso, seu preço foi aumentado desde 2005 em grande parte devido às fontes de 

tungstênio disponíveis serem limitadas em todo o mundo, o aumento do consumo global de 

tungstênio com o crescimento da economia e o desenvolvimento de novas tecnologias. Portanto, 

é muito importante reciclar os recursos de tungstênio, o que poderia também resultar na 

diminuição de materiais residuais contendo tungstênio[58]. A sucata metálica é uma fonte 

secundária de tungstênio, pode ser convertida em óxidos de tungstênio por processos 

hidro/pirometalúrgicos[18,43,59], lixiviação ácida[20], oxidação/redução[40,44,45], 

dissolução anódica[47], solvente extração[21], em meio básico[39,52] e emulsão de membrana 

líquida[41]. A principal vantagem das fontes secundárias (sucata) é que elas são matérias-

primas de alta qualidade em comparação com os concentrados dos minérios de scheelita e 

volframita que apresentam de 7 a 60% de tungstênio em massa, o teor de sucata contendo 

tungstênio está na faixa de 40-95%[60]. A rota de síntese convencional para obter os compostos 

de tungstênio é digerir o minério ou sucata oxidada em meio básico concentrado sob alta 

temperatura. São necessários métodos químicos para a remoção de impurezas como ferro, 

sílica, magnésio. Bons rendimentos podem ser obtidos por este método usando uma grande 

quantidade de carbonato de sódio e altas temperaturas e pressão. O excedente NaOH contém 

impurezas nocivas de arseniato e fosfato e precisa ser neutralizado, grande quantidade de ácido 

é necessário para neutralizar e acidificar o licor de lixiviação, o que também traz perdas de 

tungstênio[61]. 

Devido à alta versatilidade dos compósitos de tungstênio, seus materiais são aplicados 

em numerosos dispositivos, como sensores para formaldeído, etanol[19], xileno, cloro[62], 

hidrogênio[63], n-butanol[64], amônia[65], ácido sulfídrico, tolueno, acetona[66], 
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decomposição de matéria orgânica para determinação de metais vestigiais[67], dispositivos 

termocrômicos, células solares[46], baterias de lítio[68], catalisadores de síntese de acroleína, 

reação de evolução de hidrogênio[24] aplicações eletrocrômicas[46], dispositivos de 

memória[69], fotoanôdo[70], capacitores[41], dispositivos fotocromáticos[71], reação de 

evolução fotocatalítica de O2[72], oxidação de água fotoanódica[20], tratamento 

antineoplásico[73,74], traçam biomarcadores exalados na respiração humana[66]. Todas essas 

aplicações são fortemente dependentes da estrutura do óxido de tungstênio porque suas 

propriedades estão diretamente ligadas a ele. Por isso, muitos grupos de pesquisa buscam a 

síntese desse material com morfologias diferentes e também utilizando diferentes métodos e 

condições experimentais.  

 

2.4 Óxido de Molibdênio  

Entre vários óxidos metálicos nanoestruturados, o trióxido de molibdênio (α-MoO3) é 

categorizado como um dos óxidos de transição que apresenta o elemento molibdênio (Mo) com 

estado de oxidação 6+ e de configuração eletrônica 4d0, semicondutor tipo n com amplos 

valores de bandgap em torno de 3,2 eV[75] e com elevada estabilidade. Sua estrutura é de 

camadas bidimensionais que possibilitam a inserção/remoção de pequenos íons, como H+ e K+, 

seus múltiplos estados de oxidação permitem elevadas capacitâncias específicas na aplicação 

em pseudocapacitores. 

O MoO3 possui vários polimorfos, sendo a fase ortorrômbica (α-MoO3) a única 

termodinamicamente estável a temperatura ambiente e as fases monoclínica (β-MoO3) e 

hexagonal (h-MoO3) são metaestáveis[76]. 

Devido a sua estrutura em camadas e alta estabilidade química, o α-MoO3 pode atuar 

como um excelente material catódico em microbaterias de estado sólido de alta densidade 

energética[12,77]. No entanto, sua baixa condutividade eletrônica restringe o desempenho 

capacitivo e não consegue atingir sua capacidade teórica[78]. Para superar estas limitações, 

tem-se buscado revestir as partículas de α-MoO3 com uma camada condutora[79].  

A estrutura do α-MoO3, representada na Figura 5, apresenta 3 tipos de átomos de 

oxigênio: oxigênio coordenado individualmente (O1, terminais), oxigênio duas vezes 

coordenado (O2) e oxigênio três vezes coordenado (O3). Os primeiros são ligados a apenas um 

átomo de Mo com comprimento da ligação de Mo-O menor, de 1,67 Å. Enquanto os átomos de 

oxigênio coordenados duas vezes são localizados assimetricamente entre dois centros de 

átomos de Mo com comprimentos de ligação de 1,73 e 2,25 Å. Por fim, os oxigênio 
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coordenados três vezes estão alocados simetricamente entre dois centros de átomos Mo em uma 

subcamada com uma distância de ligação de 1,94 Å e também conectado a outro centro Mo na 

outra subcamada com um comprimento de ligação de 2,33 Å[80].  

 

Figura 5 – Representação da estrutura do α-MoO3. 

 

Fonte: Imagem gerada com o software Vesta[81]. 

 

Os octaedros de MoO6 assimétrico são interligados através dos vértices ao longo do eixo 

[100] e bordas ao longo do eixo [001] para formar folhas de camada dupla paralelas ao plano 

(010). A presença de interações fracas entre as folhas de camada dupla é principalmente forças 

de van der Waals, onde estas interações fracas facilitam a intercalação de íons nos espaços 

interlamelares.  

Compostos que possuem estrutura em 3D aberta ou estruturas em camadas 2D têm sido 

investigados com muito interesse devido ao ambiente único de reação oferecido na sua estrutura 

e pelos processos de intercalação serem facilitados e poderem ser realizados a baixas 

temperatura nestes materiais. A síntese destes sistemas com elevada organização ocorre por um 

processo de automontagem, o que pode permitir a construção de novos compostos com 

qualidades específicas e personalizadas, como a condução combinada de íons e elétrons[82]. 

α-MoO3 nanoestruturado tem sido investigado como um material chave para pesquisa 

fundamental e aplicações tecnológicas em dispositivos ópticos, janelas inteligentes, 

catalisadores, sensores[83], foto degradação[84], remoção de poluentes[76], armazenamento 

eletroquímico[78,79,85], eletrocromismo[78,86], eletrocatálise[87,88], como células 

solares[89]. Devido à estrutura em camadas distinta e à natureza de produzir facilmente as 

vacâncias de oxigênio, o α-MoO3 torna-se o candidato promissor para materiais de eletrodo 
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para utilização em células secundárias de lítio[86]. Células unitárias de MoO6 distorcidas são 

consideradas eficazes para geração de carga fotoexcitada, devido ao momento dipolar causado 

pelos variados comprimentos de ligação no octaedro que auxilia na separação dos pares de 

elétrons e buracos[90].  

O desenvolvimento de materiais formados por α-MoO3 e polímeros condutores se 

mostra promissora, uma vez que as partículas de α-MoO3 podem sequestrar as cadeias 

poliméricas da pani e, por consequência, afetar as conformações do polímero, os comprimentos 

da cadeia e as propriedades de transporte de elétrons na cadeia do polímero. Além disso, existe 

a possibilidade de transferência de elétrons ou buracos entre o polímero e o componente 

inorgânico, assim como, o polímero pode afetar o transporte de íons entre as camadas do óxido 

em virtude de suportar as camadas de óxido expandidas. 

 

2.5 Compósitos de pani 

A aplicação da pani continua a ser um desafio para os cientistas em todo o mundo, 

devido ao fato da pani apresentar algumas restrições, como o crescimento secundário, a 

aglomeração de suas partículas, baixa processabilidade e baixa estabilidade térmica e 

eletroquímica. Uma das estratégias para suprimir o crescimento secundário (ramificações das 

cadeias da pani por acoplamento nas posições orto dos anéis benzênicos) e as demais restrições 

é a adição de espécies modificadoras, formando compósitos, que desempenham papel 

importante na formação do pani, assim como suas propriedades eletrônicas, térmicas e 

eletroquímicas. Dependendo das propriedades da espécie modificadora, o compósito pode ser 

altamente condutor devido ao ordenamento das cadeias da pani ou ao aumento da mobilidade 

dos portadores de carga, assim como, solubilidade em água ou diferentes solventes orgânicos, 

aumentando a sua aplicação[1,6]. 

Devido á reversibilidade da dopagem primária da pani, sua forma dopada pode ter uma 

vida útil relativamente curta e a adição de espécies modificadoras pode ter um efeito sinérgico 

em melhorar seu tempo de vida na forma dopada. Estes fatores são dependentes de uma 

dispersão das partículas dopantes e um aumento na interação interfacial entre o material e a 

pani são essenciais para haja melhoria das propriedades (térmicas, elétricas e ópticas)[3,6]. 

As espécies modificadoras do compósito podem ser de diferentes materiais como: 

partículas metálicas, bimetálicas ou de óxidos metálicos, compostos de carbono, como 

nanotubos ou grafeno, calcogenetos, polímeros e biopolímeros. A adição de pequena 

quantidade de material na pani é suficiente para melhorar as propriedades por meio de 



29 

 

interações eletrônicas, transferências de carga, modificações morfológicas ou uma combinação 

desses efeitos entre os constituintes do sistema. Tais interações entre os constituintes do 

compósito não apenas melhoram as propriedades existentes, mas também podem introduzir 

importantes propriedades[1,3]. Dependendo do componente secundário, o compósito pode ser 

multifuncional, como no caso daqueles formados por pani e magnetita, que podem exibir tanto 

caráter condutor quanto magnético[6].  

O desenvolvimento de estruturas da pani e seus compósitos decorre do desejo de 

explorar todo o potencial desses materiais, ampliando suas funcionalidades[6]. As estratégias 

sintéticas para a preparação de compósitos são de grande importância, pois interferem no 

produto resultante em termos de morfologia e propriedades e, consequentemente, em suas 

aplicações. A maioria dos métodos usados para a preparação de compósitos geralmente se 

baseia em duas rotas: (i) reações redox de em uma etapa, onde ocorre polimerização simultânea 

de anilina e formação de partículas ou (ii) polimerização in situ onde partículas pré-sintetizadas 

são misturadas na solução monomérica seguida de polimerização química ou eletroquímica. 

Em todos os métodos, no entanto, o controle preciso do tamanho e da composição são critérios 

de grande importância[1,3,6]. 

A pani e seus compósitos tem crescente atenção devido ao seu baixo custo, boa 

estabilidade ambiental, excelentes propriedades ópticas e elétricas, propriedade anticorrosiva, 

que garante seu amplo uso em aspectos comerciais e tecnológicos, como baterias secundárias, 

supercapacitores, blindagem contra interferência eletromagnética, dispositivos eletrocrômicos, 

células solares, sensores químicos ou biológicos, dispositivos de corrosão, diodos emissores de 

luz orgânicos e materiais eletrorreológicos[3,16,86,91]. 

A pani e outros polímeros conjugados são explorados para uso em atuadores pela 

possibilidades destes em alterar sua conformação estrutural pela inserção de dopantes 

carregados e suas moléculas de solvatação (como a água) ou com mudanças no estado de 

oxidação para induzir mudanças conformacionais[5]. Para tal finalidade, o fosfato de tório (IV) 

pode ser utilizado como agente modificante da pani, resultando em membrana de elevada 

hidrofilidade de desempenho promissor para a aplicação em atuadores, assim como de menor 

custo de produção e ecologicamente mais aceitáveis do que aquelas relatadas na literatura[92]. 

Sensores de gás baseados em compósitos de pani são fáceis de desenvolver e testar e 

podem ser usados para detectar uma vasta gama de analitos químicos, uma vez que, o estado de 

oxidação esmeraldina pode ser dopado a sal de esmeraldina (condutora) com ácidos protônicos 

ou não dopada por uma base para a forma de esmeraldina isolante. Este comportamento 

reversível tem sido a força motriz por trás de muitos dos sensores de vapor ácidos (por exemplo, 
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ácido clorídrico) e básicos (por exemplo, amônia) que foram desenvolvidos porque 

proporcionam mudanças de 10 ordens de magnitude na condutividade (σ) entre pani na forma 

de sal de esmeraldina (σ > 1 S cm-1) para a forma de base esmeraldina (σ < 10-10 S cm-1)[5]. 

Sensores quimio-resistivos formados por nanotubos de carbono dispersos em nanopartículas de 

pani foram desenvolvidos para aplicações de detecção de vapores de compostos orgânicos 

voláteis[93]. O compósito formado por pani e óxido de grafeno reduzido pode ser aplicado na 

detecção do biomarcador de câncer de pulmão, mostrando excelente seletividade, boa 

estabilidade, reprodutibilidade e regeneração satisfatórias[94]. 

O aumento da dispersibilidade da pani tem sido estudado visando a aplicação em tintas, 

buscando a deposição da pani tanto no estado dopado (condutor) quanto no estado não dopado 

(isolante), criando regiões condutoras, semicondutoras ou isolantes, que podem ser impressa de 

maneira a criar sensores, circuitos, filmes condutores e outras estruturas[5]. A produção de 

aglutinante formado por pani, 4-cloro-3-metilfenol e nitrocelulose comercial formou uma tinta 

com características anticorrosivas que aumenta a resistência do metal contra o ambiente 

corrosivo através da proteção anódica[95]. 

Polímeros condutores passam por mudanças dramáticas de cor quando seu estado de 

oxidação é variado, sendo excelentes materiais para aplicações eletrocrômicas. A aplicação de 

um potencial elétrico a um filme de polímero condutor faz com que estas alterações de cor 

ocorram devido a uma alteração no estado de oxidação do polímero condutor. Filmes que 

mudam de cor têm várias aplicações potenciais, incluindo janelas que deixam entrar luz e calor 

no inverno, mas refletem energia radiante no verão, telas flexíveis, espelhos e outros 

dispositivos[5]. Partículas de WO3 dispersas na pani possibilitam a obtenção filmes com 

comutação de cores e durabilidade superior aos dos filmes de WO3[16]. 

Compósitos de pani são explorados para uso em células solares orgânicas como um 

material condutor de buracos. As cadeias da pani podem formar uma rede interpenetrante que 

aumenta a difusão do eletrólito e a área interfacial disponível doador/receptor para éxcitons 

fotogerados, além de reduzir a distância que os éxcitons precisam percorrer antes de alcançar 

uma interface. Além disso, a morfologia porosa da pani permite o transporte eficiente de 

portadores de carga para seus respectivos eletrodos antes da recombinação, aumentando a 

corrente e a tensão do dispositivo[5]. Visando esta aplicação, o compósito formado por pani e 

grafeno solúvel em água apresentou desempenho comparável aos eletrodos de platina 

largamente utilizados[91]. 

A pani apresenta potencial aplicação como capacitor devido aos seus múltiplos estados 

redox, que criam um grande potencial de carga superficial total na varredura de um estado de 
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oxidação para outro[9]. Devido ao seu alto armazenamento de carga, baixo peso e boa 

estabilidade ambiental, a pani tem o potencial para uma capacitância muito alta por unidade de 

massa que é competitiva com alguns materiais consideravelmente mais caros, como o óxido de 

rutênio. A capacitância específica teórica da pani é estimada em torno de 1200 F g-1 com a 

contribuição sinérgica de pseudocapacitância e capacitância elétrica de dupla camada. 

Atualmente, os valores relatados para a capacitância específica de eletrodos de pani puros em 

solução de ácido sulfúrico como eletrólito estão dentro de 400-900 F g-1 usando uma 

configuração de três eletrodos, indicando que parte da pani que contribui para a capacitância é 

limitada. A difusão de dopantes (contra ânions) determina a quantidade de inserção/expulsão 

de contra ânions que pode ocorrer a partir da superfície de pani, assim, o conteúdo interno das 

partículas de pani é essencialmente inacessível no processo de carga/descarga e não fornece 

nenhuma contribuição para a capacitância. Portanto, é fundamental melhorar o ordenamento 

das cadeias pani para proporcionar maior material eletroativo com caminhos de migração mais 

curtos para íons[5]. O revestimento do grafeno e nanotubos de carbono de paredes simples com 

pani promovem o aumento da capacitância específica em supercapacitores assimétricos, 

alcançando a densidade de energia de 188,4 Wh kg-1 e densidade de potência de 200,5 kW kg-

1, indicando promissor desempenho para aplicações em veículos elétricos[96].  

Os materiais antiestáticos e eletrostáticos dissipativos são usados para evitar descargas 

eletrostáticas, que podem ser perigosas e/ou onerosas em dispositivos de armazenamento de 

dados e componentes internos de computadores. A pani demonstrou ser útil em várias 

aplicações antiestáticas devido à sua condutividade, baixo custo, boa transparência e mínima 

alteração mecânica na matriz polimérica[5].  

A pani e seus derivados são considerados para uso na proteção contra corrosão, usado 

como um sobrevestimento contra corrosão a ser aplicado diretamente na superfície do metal 

sob uma camada superior. A pani, juntamente com outros polímeros condutores, é redox ativa, 

permitindo a redução de cátions metálicos, como mencionado anteriormente. Ao contrário de 

materiais anticorrosivos alternativos, como cromatos, fosfatos e molibdatos, a pani ocasiona 

menores danos ambientais e exibe propriedades eletroquímicas reversíveis por transferência 

controlada de carga no ar[5]. O compósito formado por pani, grafeno e polietileno de alta 

densidade mostrou excelentes propriedades mecânicas e antiestáticas[97]. 

A partir do início dos anos 2000, os materiais condutores e particularmente 

nanoestruturados foram identificados como excelentes materiais para a engenharia de tecidos. 

A engenharia de tecidos é um campo em rápido crescimento, e uma das partes mais críticas 

deste trabalho é o desenvolvimento de materiais condutores para interagir com tecidos 
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biológicos para a estimulação de neurônios e músculos. Polímeros condutores são 

especialmente atraentes, pois permitem a condutividade variável através da simples 

modificação química e estrutural. A pani é essencialmente inerte em estudos in vivo usando 

camundongos sem causar inflamação, indicando seu potencial em aplicações de bioengenharia, 

como músculos artificiais ou na estimulação de neurônios[5]. Desta forma, a construção de 

músculos artificiais a partir de compósitos formados por pani e poliacrilonitrila[98] e pani e 

quitosana[99] se apresenta promissora. 

A pani e seus derivados têm sido utilizados para fabricar membranas de filtração de 

água com maior hidrofilicidade, permeabilidade, resistência ao cloro e propriedades anti-

incrustantes[5]. A característica adsortiva da pani tem sido utilizada para a remoção de 

poluentes por seus compósitos, por exemplo, o compósito formado por óxido de zircônio 

hidratado e pani apresentou bons resultados na desfluoração da água[100], o compósito 

formado por pani, quitosana e óxido de zinco foram aplicados na remoção do corante alaranjado 

reativo 16[37], remoção do corante tartazina[101] e dos íons cádmio (II) e chumbo (II)[102] 

por compósitos formados por pani e quitosana.  

A modificação da pani com quantum dots de grafeno potencializa as propriedades de 

transporte de películas aplicadas em dispositivos fotônicos[103]. 

A pani tem a capacidade de acumular e transformar energia por meio de reações redox 

na sua estrutura e, assim, poder ser utilizada como material ativo de cátodos e ânodos em 

baterias recarregáveis, com densidade energética gravimétrica muito superior aos eletrodos 

metálicos e com baixa toxicidade. Em relação aos demais PICs, a pani é uma candidata 

promissora devido à sua alta estabilidade no ar, maior reversibilidade redox e baixo custo de 

produção. No entanto, eletrodos de pani apresentam pobre ciclo de vida eletroquímico e baixos 

níveis de carga e descarga[1]. Neste propósito, materiais como os silsesquioxanos facilitam o 

transporte de massa e promovem o aumento da área ativa e da estabilidade eletroquímica[104].  

Os compósitos de pani e quitosana descritos na literatura se caracterizam pela alta 

seletividade e resposta em sensores para hidrogênio[105], sensor para ácido salicílico[106], 

metilamina, dimetilamina, etanol[107] e oxalato[108]. Além de melhores propriedades 

eletroquímicas[99], também proporciona maior atividade antibactericida, 

antimicrobial[34,35,109] maior estabilidade térmica e eletroquímica[22], remoção de corantes 

em água[37,110,111]. Estes compósitos são empregados em capacitores[112], na remoção de 

fenol em amostras de água e suco[23], tartazina[101], ácido tânico[113] e meloxicam[114], 

filtro físico-químico[105], adsorção de íons zinco[35], cromo (IV)[115], chumbo (II) e cádmio 

(II) em solução[102], tratamento de dejetos da indústria, fabricação de malha poliéster[110]. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Sintetizar, caracterizar e estudar as propriedades físico-químicas e as possíveis 

aplicações de óxidos de tungstênio e molibdênio, bem como dos seus compósitos com pani e 

quitosana, atrelando a condutividade elétrica da polianilina com a capacidade de troca iônica, 

formação de filmes e solubilidade da quitosana e a propriedades catalíticas do α-MoO3 e 

WO3·H2O, formando materiais heteroestruturados com desempenho capacitivo superior. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar, caracterizar o óxido tungstênio a partir de fonte secundária (sucata) e aplica-

lo; 

• Utilizar α-MoO3 sintetizado pelo grupo de pesquisa no desenvolvimento de novos 

materiais; 

• Desenvolver e aperfeiçoar metodologias para a preparação de compósitos de pani e 

quitosana por meio da síntese química em diferentes proporções (PQ, PQ-12,5 e PQ-25); 

• Desenvolver e aperfeiçoar metodologias para a preparação de compósitos de pani e α-

MoO3 ou WO3·H2O por meio da síntese química em diferentes proporções (PM7,5, 

PM15 e PW); 

• Desenvolver e aperfeiçoar metodologias para a preparação de compósitos terciários de 

pani, quitosana e α-MoO3 ou WO3·H2O por meio da síntese química (PQM e PQW); 

• Caracterizar e estudar as propriedades físico-químicas dos materiais sintetizados, 

comparando os resultados com aqueles descritos na literatura; 

• Estudar as potenciais aplicações capacitivas dos materiais;  

• Aplicar os materiais na eletro-oxidação do álcool etílico; 

• Aplicar os materiais na adsorção do corante vermelho congo; 
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4. Metodologia experimental 

4.1 Reagentes e soluções 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho apresentaram pureza analítica (P.A.) e 

foram utilizados sem purificação prévia, com exceção da anilina, que foi purificada por 

destilação simples. 

 Os reagentes, provenientes das marcas Vetec (ácido cítrico, heptmolibdato de amônio), 

Fluka (etilenoglicol), Sigma-Aldrich (anilina, quitosana, persulfato de amônio, ácido clorídrico, 

ácido sulfúrico, ácido nítrico (HNO3), ácido acético (CH3COOH), grafite, vermelho congo 

(VC)), óleo mineral (Nujol), fizeram parte desta pesquisa. 

 

4.2 Síntese do WO3·H2O 

A metodologia desenvolvida foi adaptada da literatura[116] e é ilustrada na Figura 6. 

As sucatas metálicas (lâmpadas halógenas H4) foram recolhidas de empresas da região de 

Guarapuava, Paraná. A extração do elemento tungstênio foi realizada por meio da lixiviação 

ácida com água régia (HCl e HNO3 3:1 v/v). O coloide obtido a temperatura ambiente foi 

centrifugado descartando o sobrenadante. O centrifugado de coloração amarela foi lavado 

repetidas vezes com água destilada, até o sobrenadante apresentar pH 7. O material foi seco a 

60 ºC.  

Figura 6 – Metodologia de síntese do óxido de tungstênio. 

 

Fonte: autor. 
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4.3 Síntese do α-MoO3  

O α-MoO3 foi sintetizado seguindo a rota utilizada em trabalhos prévios em nosso grupo 

de pesquisa[117] a partir do método dos precursores poliméricos ou método Pechini, uma 

metodologia inédita para a síntese deste óxido. A primeira etapa da síntese consistiu da adição 

de uma solução do hexamolibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24) ao ácido cítrico, na proporção 

de 3:2 m/m (cátion: ácido cítrico) sob temperatura controlada de 80oC e agitação constante. 

Após homogeneização, adicionou-se etilenoglicol sob agitação constante na proporção de 60:40 

m/m (ácido cítrico:etilenoglicol). No intuito de evitar a formação do “puff” na etapa posterior, 

com consequente perda de material, o sistema permaneceu sob aquecimento e agitação 

constante, até a obtenção de uma resina viscosa. A segunda etapa desse processo de obtenção 

foi a calcinação das resinas obtidas na primeira etapa a 300 ºC e posteriormente 600 ºC durante 

2 horas[117].  

 

4.4 Síntese dos compósitos 

O procedimento experimental utilizado foi adaptado da literatura[22,28] e está 

representado na Figura 7. A anilina foi solubilizada em HCl (1,0 mol L-1), seguido da adição 

gota a gota da solução de quitosana (0,625, 1,25 e 2,5 g L-1) em ácido acético 4%, permanecendo 

sob agitação por 20 min. Para a síntese dos compósitos com α-MoO3 ou WO3·H2O (PM7,5, 

PM15, PQM, PW e PQW), o óxido metálico foi disperso no volume mínimo de HCl (1,0 mol 

L-1), seguido de banho de ultrassom por 15 minutos, adicionado lentamente ao sistema reacional 

sob agitação por 20 minutos. Na próxima etapa, a solução do agente oxidante persulfato de 

amônio ((NH4)2S2O8), 0,6275 g) em HCl (1,0 mol L-1) foi adicionado gota a gota no sistema 

reacional sob agitação mecânica constante, mantendo o meio reacional sob agitação por 24 h a 

temperatura ambiente. A solução final foi centrifugada, o precipitado foi lavado várias vezes 

com água destilada e solução de HCl (0,1 mol L-1) até o sobrenadante não apresentar coloração 

e posteriormente seco a 50 ºC.  
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Figura 7 – Procedimento experimental utilizado para a síntese dos compósitos. 

 

 

A massa de WO3·H2O a ser utilizada na síntese dos compósitos foi obtida determinando-

se nos termogramas do compósito PM15 a quantidade de óxido incorporada na matriz 

polimérica da pani. 

A partir desta rota, foram sintetizados 9 materiais, de acordo com a  

Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Proporções utilizadas na síntese dos materiais. 

Material Abreviação Anilina Quitosana α-MoO3 WO3·H2O 

Pani P 1 mL – – – 

Pani/Quitosana-6,25 PQ 1 mL 0,625 g – – 

Pani/Quitosana-12,5 PQ-12,5 1 mL 1,25 g – – 

Pani/Quitosana-25 PQ-25 1 mL 2,50 g – – 

Pani/α-MoO3 7,5% PM7,5 1 mL – 7,5 % – 

Pani/α-MoO3 15% PM15 1 mL – 15% – 

Pani/Quitosana/α-MoO3 15% PQM 1 mL 0,625 g 15% – 

Pani/WO3 PW 1 mL – – 0,125 g 

Pani/Quitosana/WO3 PQW 1 mL 0,625 g – 0,125 g 
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4.5 Métodos de caracterização 

Para compreender as características químicas, estruturais e particularidades 

morfológicas dos compostos faz-se necessário a utilização de técnicas de caracterização por 

meio de diferentes métodos de análise, tais como: 

4.5.1 Difratometria de raios X 

Os difratogramas de raios X foram obtidos com o difratômetro da marca Bruker, modelo 

D2 Phaser, detector de alta performance LYNXEYE, com ânodo de cobre, λ = 1,54 Å, referente 

à linha de emissão Cu Kα, com varredura em 2θ na faixa entre 10º e 80° para o óxido tungstênio 

e entre 10º e 70° para o óxido de molibdênio, passo de 0,05º por segundo, na geometria de 

Bragg-Brentano. 

 

4.5.2 Método de refinamento de estruturas Rietveld 

O difratograma de um material cristalino em pó é formado por reflexões individuais que 

formam um perfil característico. Contudo, parte destas informações é afetada por inúmeros 

fatores, tais como a sobreposições dos picos, efeitos físicos (fator de Lorentz e polarização), 

efeitos instrumentais (tubo de raios X, calibração do zero do equipamento e divergência axial, 

entre outros) e características de cada amostra (orientação preferencial, rugosidade, tamanho 

das partículas e micro deformação). Todos estes efeitos causam alterações da intensidade, perfil 

e posição dos picos, necessários para a caracterização estrutural[118]. 

O método Rietveld[118] é um método de refinamento de estruturas cristalinas que se 

baseia na simulação do difratograma de raios X experimental a partir de um modelo matemático 

que introduz parâmetros instrumentais e da amostra (parâmetros estruturais e ocupação de sítios 

de rede por espécies atômicas) proporcionando um refinamento da estrutura cristalina por meio 

de uma grande quantidade de cálculos computacionais, que buscam um difratograma calculado 

que se aproxime ao máximo do difratograma experimental[119]. 

A maneira encontrada por Rietveld para quantificações de misturas de fases e 

compostos, é por comparação do difratograma real de uma amostra com difratogramas teóricos 

simulados a partir de misturas hipotéticas das fases ajustando as diferenças pelo método dos 

mínimos quadrados. A intensidade de cada reflexão simulada é calculada pela equação 1 

proposta por Rietveld[119]: 

 



38 

 

𝑦 = 𝑠 ∑ 𝐿𝐾𝐾 |𝐹𝐾|2 ∅ (2𝜃𝑖 − 2𝜃𝐾) 𝑃𝐾 𝐴 + 𝑦𝑏𝑖            (1) 

 

Sendo: 

s é o fator de escala; 

K representa os índices de Müller, h k l, para a reflexão de Bragg; 

LK é o fator que contém os fatores de Lorentz, polarização e multiplicidade; 

FK é o fator de estrutura da k-ésima reflexão de Bragg; 

∅ é a função perfil de reflexão; 

2θi é o ângulo de i-ésimo ponto no padrão; 

2θK é o ângulo de Bragg calculado; 

PK é a função orientação preferencial; 

A é o fator de absorção; 

ybi é a intensidade da linha de base no i-ésimo passo; 

 

Os parâmetros, específicos de cada fase no padrão simulado, variados durante o 

refinamento podem ser classificados em dois grupos[119]:  

• Estruturais: posições atômicas, parâmetros de rede, ocupação de sitio, fator de escala e 

parâmetros de vibração térmica; 

• Não estruturais: parâmetros de largura a meia altura (U, V, W), assimetria, zero, 

orientação preferencial e coeficientes de background; 

O refinamento foi realizado utilizando o software fullprof[120]. 

 

 

4.5.3 Espectroscopia eletrônica na região do Ultravioleta-Visível 

Os espectros de absorção na região do Ultravioleta-Visível (UV-VIS) foram obtidos em 

espectrômetro da marca Shimadzu, modelo UV-1800, utilizando cubeta de quartzo com 

caminho óptico de 1,0 cm. Os espectros foram registrados na faixa de comprimento de onda de 

250 a 1000 nm para pani pura e os compósitos em 200 a 1100 nm para o óxido de tungstênio.  

 



39 

 

4.5.4 Espectroscopia Raman 

Os espectros de espalhamento Raman foram obtidos em espectrômetro Raman acoplado 

a um microscópio ótico da marca BRUKER, modelo Santerra, utilizado um laser de 532 nm, 

objetiva 20x, potência de 20 mW, em faixa espectral de 1100 cm-1 a 100 cm-1, resolução de 0,5 

cm-1 e fendas de 50x1000 µm. As medidas foram na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

4.5.5 Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros vibracionais na região do Infravermelho foram obtidos em um 

espectrômetro da marca Bruker, modelo Vertex 70, utilizando a técnica de refletância atenuada 

(ATR) em cristais de seleneto de zinco, com resolução de 4 cm-1, na região de 400-4000 cm-1. 

As medidas foram realizadas na Universidade Estadual de Londrina. 

 

4.5.6 Análise morfológica 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos compósitos formam 

obtidas utilizado o equipamento Hitachi High Tech TM-3000 acoplado a EDS SwiftED-3000, 

com filamento de tungstênio e operando a 15 kV. Enquanto que para o óxido de tungstênio foi 

utilizado o equipamento VEGA3 TESCAN com detector SE, filamento de tungstênio a 20 kV 

e WD de 1 mm, com o material previamente disperso em álcool isopropílico. 

 

4.5.7 Análise térmica simultânea 

Os termogramas (TG/DTG/DSC) foram obtidos utilizando equipamento da marca TA 

Instruments, modelo SDT Q600, no intervalo de 20 a 800ºC, com rampa de aquecimento de 10 

ºC min-1, em atmosfera de nitrogênio (N2) na vazão de 100 mL min-1. 

 

4.5.8 Medidas de potencial Zeta 

Os potenciais Zeta foram obtidas utilizando o equipamento Zetasizer Nano ZS90 

acoplado ao titulador automático de pH MPT-2, da Malvern, usando cloreto de potássio (KCl) 

1 mmol L-1 como eletrólito e HCl 1 mol L-1 e NaOH 1 mol L-1 como controladores de pH. 
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4.5.9 Caracterização voltamétrica 

As características eletroquímicas dos materiais foram estudadas por voltametria cíclica, 

utilizando o equipamento da marca Metrohm, modelo μ-autolab Type III, com software Nova 

versão 1.10, no sistema de três eletrodos, utilizando H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito de 

suporte, janela de potencial de -0,5 a 1,0 V para os compósitos de pani e -0,6 a 0,5 V para o 

óxido de tungstênio, uma placa de platina como contra eletrodo, Ag/AgCl(3M) como eletrodo 

de referência e eletrodos de pasta de carbono como eletrodos de trabalho.  

Os eletrodos de pasta de carbono foram construídos utilizando grafite, a modificação 

(pani pura, α-MoO3, WO3·H2O ou compósitos) e adequada quantidade de óleo mineral como 

aglutinante, como indicado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Composição dos eletrodos construídos. 

Eletrodos 
Modificador 

(% m/m) 

Pó de carbono 

(% m/m) 

Óleo mineral 

(% m/m) 

EPC – 75 25 

WO3·H2O 15 60 25 

MoO3 10 65 25 

P 10 65 25 

PQ 10 65 25 

PM7,5 10 65 25 

PM15 10 65 25 

PQM 10 65 25 

PW 10 65 25 

PQW 10 65 25 

 

A melhor proporção a ser utilizada foi estudada e, como resultado, 10% de modificação 

proporcionaram os melhores resultados para os compósitos de pani e 15% para o óxido de 

tungstênio. Os eletrodos foram preparados por meio da mistura e homogeneização de carbono 

grafite e da modificação por meio da maceração em almofariz e pistilo de ágata durante 20 

minutos (min), até a obtenção de uma pasta homogênea. Na sequência, adicionou-se 25% óleo 

mineral para obtenção da pasta, pelo método de espatulação. A pasta produzida foi inserida e 

compactada em uma seringa hipodérmica de 0,30 mL com área de 0,0314 cm2 e o contato 
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elétrico foi realizado com fio de cobre. Entre as medidas poliu-se manualmente o eletrodo sobre 

uma folha de papel A4 (na forma de um 8), para dessa forma evitar a saturação da superfície 

do eletrodo e obter uma superfície homogênea. 

 

4.5.10 Ensaios de adsorção 

As soluções de VC foram preparadas a partir de uma solução estoque não tamponada 

de 1000 mg L-1. Os ensaios de adsorção foram realizados por agitação em 100 mL de solução 

de solução de VC não tamponada (300 mg L-1) a temperatura ambiente, variando a concentração 

de adsorvente (25, 50 e 100 mg L-1) e o pH (2, 4, 7, 9, 12), selando o recipiente com plástico 

filme para evitar a evaporação do solvente. Durante cada ensaio, retiraram-se alíquotas de 0,2 

mL das soluções após 60 min, diluiu-se para o volume de 6 mL e centrifugou-se durante 30 

segundos (s) a 2000 rpm e mediu-se a absorbância da solução sobrenadante.  

Os ensaios foram realizados em triplicata e as absorbâncias foram medidas em 

quadruplicata e o mesmo procedimento foi aplicado nas soluções de controle. A concentração 

de corante foi estimada espectrofotometricamente utilizando um espectrofotômetro UV-VIS da 

marca Shimadzu, modelo UV-1800 e uma célula de vidro de comprimento de percurso de 1 cm 

para monitorizar a absorbância no comprimento de onda de máxima absorbância. Curva de 

calibração foi traçada para estabelecer a relação entre a absorbância e a concentração das 

soluções padrão de VC. 

 

4.5.11 Construção de filtro 

Objetivando testar a aplicação do adsorvente em macro escala na adsorção de corantes 

aniônicos, foi construído um protótipo de filtro, como representado na Figura 8. 

Areia comercial comercializada na região de Guarapuava foi utilizada na construção do 

filtro. Foram realizadas cerca de 15 lavagens com água, até a solução de lavagem não apresentar 

coloração. Em seguida, foi realizada a lavagem com água destilada. O processo de lavagem 

objetivou a retirada dos materiais solúveis, como lodo, e de densidade inferior que acompanham 

a areia comercial. 

O filtro foi construído em uma bureta de 1,16 cm de diâmetro interno, contendo 4 

camadas: uma camada de algodão na extremidade inferior da bureta, seguida de uma camada 

areia de 4,5 cm de altura filtrada em peneira 65 mesh, acima uma camada de adsorvente de 1 
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cm de altura e por fim uma camada da areia de 7 cm de altura restante da filtração em peneira 

5 mesh (Figura 8).  

 

Figura 8 – Esquema do protótipo de filtro desenvolvido. 

 

. 
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Resultados e Discussões 

5. Síntese e caraterização do WO3·H2O 

5.1 Síntese 

Devido a multivalência dos óxidos de tungstênio (até o valor de +8) e, por consequência, 

a grande versatilidade que lhes é atribuída, assim como a existência de poucos estudos que 

objetivaram a modificação da pani por estes óxidos via polimerização oxidativa química, a 

proposta de sintetizar tais compósitos se mostrou promissora.  

A viabilidade da obtenção do óxido de tungstênio a partir da reciclagem foi avaliada, 

buscando realizar um procedimento experimental de recuperação com reagentes de menor dano 

ambiental possível. Na busca das possíveis fontes a serem utilizadas, foi encontrando que a 

esfera presente na extremidade das canetas esferográficas é composta de tungstênio, assim 

como os filamentos de lâmpadas halógenas incandescentes, como indicado na Figura 9. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

O recolhimento de um número considerável de canetas esferográficas se mostrou 

bastante trabalhoso, assim como das lâmpadas halógenas convencionais (domiciliares) que 

estão em processo de descontinuação. Muitos proprietários de oficinas auto elétricas e revendas 

automotivas da cidade aceitaram ceder as lâmpadas halógenas automotivas substituídas, o que 

tornou esta fonte viável e possibilitou a obtenção de uma quantidade elevada de lâmpadas. 

Sendo este processo de reutilização inédito na literatura. 

Os filamentos foram retirados das lâmpadas por extração física, rompendo o bulbo de 

proteção. Os filamentos foram lavados com água ultrapura para a retirada de possíveis 

Figura 9 – Fontes de sucata de tungstênio. 
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impurezas depositadas na superfície durante o processo de extração, como vidro, plástico e 

materiais metálicos que formam tais lâmpadas. 

A descrição da composição química exata dos filamentos não foi encontrada na 

literatura, ficando a dúvida se estes filamentos são compostos de tungstênio puro ou por uma 

liga metálica. Assim, encontrar uma metodologia a ser utilizada se tornou uma tarefa mais 

complexa.  

As lâmpadas halógenas automotivas recolhidas para a síntese do óxido de tungstênio 

tinham mais de uma marca e modelos. Foi utilizada a técnica de análise de EDS para a análise 

da composição interna e da superfície de um filamento recolhido, ilustrada na 10a e 10b, e os 

valores obtidos são indicados na  

Tabela 3. O espectro mostra que a superfície dos filamentos continha elevada quantidade 

do elemento molibdênio e a presença deste metal na parte interna era desprezível. Portanto, o 

óxido de tungstênio sintetizado teria impurezas e, assim, uma etapa de purificação seria 

necessária para a retirada do elemento molibdênio.  

 

Figura 10 – Espectro de EDS dos filamentos recolhidos. 

 

 

Tabela 3 – Composição atômica e em massa dos filamentos recolhidos. 

Elemento 
Superfície Interno 

%Massa %atômica %Massa %atômica 

W 64,23 48,38 99,33 98,68 

Mo 35,77 51,62 0,6740 1,319 

  

a b 
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A literatura afirma que a abertura da amostra contendo materiais a base de tungstênio é 

realizada sob condições fortemente básicas e enérgicas, como em autoclave à elevadas 

temperaturas e pressões, ou utilizando misturas ácidas complexas, como HCl, HNO3 e ácido 

fluorídrico (HF)[22]. A lixiviação ácida se mostrou um método mais aplicável e menos oneroso 

para a abertura da amostra, além da solubilidade dos íons tungstato possibilitar a separação de 

possíveis impurezas. Foi realizado experimentos testando a lixiviação ácida em condições 

menos enérgicas e a utilização de HNO3 concentrado e da mistura de HCl e HNO3 concentrados 

(1:3 v/v) se mostraram ineficazes, ao contrário da mistura HCl e HNO3 concentrado (3:1 v/v, 

conhecida como água régia). 

O processo de centrifugação, após a digestão dos filamentos se mostrou o método mais 

fácil, simples e barato de obtenção do produto final. A lavagem do produto com água ultrapura 

não resultou em perdas significativas de material, já que a solubilidade do material em pH 

neutro se mostrou baixa. As análises iniciais pela técnica de EDS indicaram que o material 

obtido era formado basicamente pelos elementos tungstênio e oxigênio. 

 

5.2 Proposta de mecanismo de crescimento dos cristais de WO3·H2O 

As principais reações ocorridas que podem ser consideradas para a síntese são descritas 

na equação 2 e 3. A equação 2 descreve a reação proposta para a água régia. As espécies cloreto 

de nitrosil (NOCl) produzidas são altamente reativas e responsáveis pela oxidação do tungstênio 

metálico, como indicado na equação 3. O processo de síntese não produziu o gás castanho-

marrom, que indicaria a formação de dióxido de nitrogênio (NO2), reforçando o mecanismo 

proposto[121,122]. 

 

𝐻𝑁𝑂3 𝑐𝑜𝑛𝑐 + 3𝐻𝐶𝑙𝑐𝑜𝑛𝑐 → 𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑔) +  2𝐻2𝑂(𝑙)                                                             (2) 

2𝐻2𝑂(𝑙) + 6𝑁𝑂𝐶𝑙(𝑎𝑞) +  2𝑊(𝑠) → 2𝑊𝑂3 · 𝐻2𝑂(𝑎𝑞) +  3𝑁2(𝑔) +  3𝐶𝑙2(𝑔)                              (3) 

  

A existência de espécies iônicas de W é fortemente dependente de 2 fatores: i) do pH 

da solução e ii) da concentração de íons W em solução. Vários íons politungstatos podem estar 

presentes em soluções ácidas, precipitando na forma de hidratos (WO3·xH2O, x = 1/3, 1 e 2) em 

soluções muito ácidas (pH < 1), de acordo com o diagrama representado na Figura 11[123]. 
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Figura 11 – Diagrama de concentração de W(VI) versus pH mostrando as possíveis espécies existentes 

em solução. 

 

Adaptado de Nekovár e Schrötterová[124].  

 

A formação e crescimento dos cristais depende em duas etapas principais: i) nucleação 

e ii) crescimento. Em valores de pH muito baixos, a concentração de WO3·H2O em solução é 

elevada e promove a formação de núcleos de cristais; a concentração destes núcleos se eleva 

com o aumento da concentração de WO3·H2O em solução. No entanto, quando a supersaturação 

é alcançada torna-se espontânea a formação de grande quantidade de núcleos de WO3·H2O. 

Este processo diminui a concentração de WO3·H2O e faz com que o crescimento dos cristais 

seja lento, o que resulta em pequenas e densas nanoestruturas[125]. 

Todos os hidratos WO3·nH2O são formados por lamelas construídas pelo 

compartilhamento dos vértices do WO6 octaédrico, com moléculas de água entre estes planos. 

O número de coordenação expandido é formado pela coordenação do W6+ via adição 

nucleofílica de duas moléculas de água. No entanto, a coordenação preferencial do W6+ é 

conhecida por ser mono-oxo, representada por [WO(OH)4(OH2)] e com a estrutura demonstrada 

na Figura 12[126]. Uma molécula de água está ligada ao longo do eixo z oposto a ligação W=O 

enquanto quatro grupos hidróxido (OH) estão no plano equatorial xy[127]. O aumento de acidez 

do meio leva à progressiva protonação dos ligantes oxo (W=O) do sistema parcialmente 
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polimerizado, resultando na formação de ligantes dihidroxil (W-(OH)2). Subsequentemente, 

estes ligantes condensam para aumentar o grau de reticulação, podendo levar a estrutura 

tridimensional em que os átomos de W presentes no centro do octaedro são completamente 

reticulados para adjacentes centros octaédricos via quatro ou seis ligações compartilhadas com 

átomos de oxigênio, resultando em estruturas similares àquelas encontradas nos polioxo-

tungstatos[127]. Oxolação ao longo das direções dos eixos x e y equivalentes, leva à formação 

de lamelas de WO3·nH2O de fase cristalina[128]. 

 

Figura 12 – Representação da estrutura da espécie intermediária WO(OH)4(OH2). 

 

Adaptado de Modern Inorganic Synthetic Chemistry[126]. 

 

A solução fortemente ácida utilizada na digestão dos filamentos metálicos possibilitou 

a formação de pequenos cristalitos[129], uma vez que a acidez e a força iônica agem no 

equilíbrio de protonação-desprotonação dos grupos OH da superfície e sobre a carga 

eletrostática de superfície[130]. Em soluções fortemente ácidas, o decréscimo da tensão 

superficial proporciona um menor tamanho crítico de núcleo, resultando em menores 

cristalitos[129,131]. Os íons hidrônio (H3O
+) favorecem a alta dispersibilidade dos nanocristais 

nucleados e providenciam também uma baixa tensão superficial e estabilidade para os cristais 

germinados, resultando em cristais muito pequenos gerados rapidamente[130,132]. 

O crescimento preferencial dos cristais ao longo do plano (111) pode ser explicado como 

segue: no período inicial a espécie intermediária WO(OH)4(OH2) (Figura 12) é formada, sendo 

que em sua estrutura uma molécula de H2O está ligada ao longo do eixo b oposta à ligação 

W=O, enquanto quatro grupos OH estão no plano a-c equatorial. Na próxima etapa, a espécie 

intermediária condensa e forma lamelas de WO5(OH2) octaédricas(Figura 12) através de 

reações de oxolação ao longo das direções a e c, isto é, ao longo do plano (010).  
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Figura 13 – Representação da estrutura do intermediário WO5(OH2), indicando o plano a-c equatorial e 

o eixo b. 

 

Adaptado de Li, Zhao, Wang, Li, Ma, Zhao, Hou e Ha[53]. 

 

As lamelas de WO5(OH2) octaédricas estão interligadas por ligações de hidrogênio entre 

o oxigênio terminal e a molécula de água coordenada à lamela vizinha, levando a formação de 

WO3·H2O com estruturas de lamelas e plaquetas, conforme representadas na Figura 14[21].  

 

Figura 14 – Representação da estrutura do WO3·H2O. As esferas em azul representam os átomos de W, 

as vermelhas os átomos de O e as brancas os átomos de H. 

 

Fonte: gerada com software Vesta[81]. 
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5.3 Difratometria de raios X e refinamento Rietveld 

O difratograma de raios X representando na Figura 15 mostra as principais reflexões em 

2θ que caracterizam o WO3·H2O como relativas aos planos/eixos (020), (111) e (002), 

recorrendo ao refinamento utilizando método de Rietveld para obter dados mais exatos, como 

mostrados na Figura 15. As reflexões foram indexadas como pertencentes a estrutura 

ortorrômbica do WO3·H2O (grupo espacial = Pmnb) (Notação cristalográfica: P = cela 

primitiva, mnb = grupo pontual que descreve o sistema cristalino), de acordo com a carta JCPDS 

No = 01-084-0886. A linha base horizontal e as reflexões em 2θ com alta intensidade e pequena 

largura indicam a alta cristalinidade e pureza do material sintetizado. 

 

Figura 15 – Difratograma de raios X experimental (em preto), obtido pelo método de Rietveld (em 

vermelho) e a função erro (em azul) do óxido de tungstênio na forma de pó.  

 
 

O refinamento do difratograma foi realizado pelo método de Rietveld a fim de se obter 

mais informações sobre a estrutura cristalina, assim como a real composição da amostra 

sintetizada[133]. O refinamento resultou nos seguintes parâmetros estruturais: a = 5,2490 Å b 

= 10,7110 Å e c = 5,1330 Å. Os erros estatísticos obtidos foram: Rp = 12,3, Rwp = 14,1, Rexp 

= 28,28 e χ = 0,113, respetivamente, que estão em concordância com aqueles descritos na 

literatura para refinamento de compostos de tungstênio[134–136]. A composição da amostra 
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foi determinada como 96,14% de WO3·H2O de fase ortorrômbica e 3,86% de α-MoO3. Análises 

por EDS dos filamentos de tungstênio indicaram que a superfície era composta por 35,77% de 

α-MoO3, mas que a parte interna dos filamentos era composta por tungstênio puro. 

A estrutura consiste de unidades octaédricas distorcidas de átomos de tungstênio 

coordenados com 5 átomos de oxigênio e uma molécula de água; os octaédricos compartilham 

4 vértices no plano equatorial formando, assim, uma estrutura em forma de lamelas, como 

demonstrado na Figura 14. O pico de difração em (111) tem alta intensidade, indicando que o 

crescimento preferencial dos cristais na direção [111][50]. Em comparação com o material na 

forma de bulk, materiais com estrutura lamelar possuem características mais flexíveis, melhor 

contato de interface com eletrólito e coeficientes de difusão iônicos superiores devido aos 

espaços permeáveis lamelares, grande área de superfície e alta condutividade elétrica[137]. 

A lei de Bragg relaciona os ângulos de reflexão (2θ) refletidos pelos planos basais da 

estrutura cristalina com as distâncias (d) entre os planos pela relação apresentada na equação 4:  

 

nλ = 2dsen(θ)                                                        (4) 

 

Assim, a distância basal foi calculada a partir do plano (020), obtendo o valor de 0,54 

nm, que está em concordância com aqueles relatados na literatura. 

De acordo com a equação de Scherrer, apresentada na equação 5, a largura das reflexões 

do espectro de raios X é inversamente proporcional ao tamanho de cristalito (L):  

             

                                                              𝛽 =  
𝐾𝜆

𝐿 cos 𝜃
                                                           (5) 

 

sendo λ o comprimento de onda da radiação, θ é o ângulo de Bragg e K (0,9) é uma constante 

que dependente da forma do cristalito[138]. A partir do plano (111) e da equação de Scherrer, 

foi estimado que o tamanho médio de cristalitos é de 34 nm. 

  

5.4  Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho 

O espectro vibracional na região do infravermelho obtido pela técnica de ATR, 

mostrado na Figura 16, foi obtido para investigar as ligações químicas entre tungstênio e 

oxigênio.  
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Figura 16 – Espectro vibracional na região do infravermelho do WO3·H2O obtido pela técnica de 

ATR. 

 

 

As bandas presentes no espectro são todas características do WO3·H2O. A absorção 

intensa na região de 500-900 cm-1 é atribuída ao estiramento e vibração de flexão de ligação 

W–O terminal[139]. As bandas na região de 3378 e 1615 cm-1
 são atribuídas aos estiramentos 

de ligações O–H (simétrico e assimétrico) e vibrações de flexão de H–O–H e WO–OH de 

moléculas de água coordenadas, respectivamente. A estreita banda em 942 cm-1
 é atribuída ao 

estiramentos das ligações W=O e W–O, onde o fato do átomo de tungstênio ser de elevada 

massa atômica tornar os estiramentos de frequências muito similares[116,140]. 

 

5.5 Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica complementar à espectroscopia na região do 

infravermelho e, assim, pode auxiliar na comprovação da estrutura do material sintetizado. O 

espectro Raman, ilustrado na Figura 17, apresenta todas as bandas características do WO3·H2O 

ortorrômbico[141], em concordância com os resultados da literatura e com a aqueles obtidos 

por difratometria de raios X e FTIR. 
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Figura 17 – Espectro Raman do óxido de tungstênio sintetizado. 

 

 

A presença de moléculas de água estruturalmente ligadas ocasiona a banda a ligação 

W=O, já que as moléculas de água podem ocupar uma posição orto (O) axial no octaedro da 

estrutura da tungstite como uma ligação simples e como outra posição O axial formando uma 

ligação dupla W=O. Estas duas ligações exibem duas bandas intensas em 639 e 945 cm-1 

originários dos estiramentos W–O–W e O=W, respectivamente[142]. A banda em 234 cm-1 

corresponde a um estiramento W–O–W[143]. As bandas em 329 cm-1 e 472 cm-1 são relativas 

aos modos de flexão W–O–W. A banda localizada em 191 cm-1 corresponde ao modo 

vibracional da cadeia (W2O2)n[44,51,62]. A banda de baixa intensidade localizada em 472 cm-

1 é um indicativo da presença de tungstênio reduzido (W5+=O) indicando a existência de 

vacâncias de átomos de oxigênio[144]. Estas deficiências atômicas afetam a ordenação do 

arranjo atômico linear na rede WO3·H2O, o que pode resultar em maior densidade dos 

portadores de carga no fotoanôdo de WO3·H2O[145]. A vacância positivamente carregada 

exerce repulsão coulombiana sobre os íons W mais próximos, o que resulta em um 

deslocamento dos íons W vizinhos da rede cristalina e mudança do nível de bandgap[146].  

A vibração W−O–W (639 cm-1) no espectro Raman pode ser interpretada a parte interna 

das partículas de WO3·H2O, em outras palavras, é devido ás ligações internas no cristal e é 

proporcional a área interna, enquanto a vibração W=O (945 cm-1) ocorre na superfície. Assim, 
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os cristais pequenos têm área superficial maior e o sinal para a vibração W=O é intenso.  Assim, 

a razão de intensidade do sinal de oxigênio em ponte da ligação W−O−W ao sinal de oxigênio 

superficial W=O nos espectros Raman pode ser interpretada como a razão entre a área de 

superfície e o volume de grãos (ou aglomerados)[142]. Portanto, a razão IW=O/IO-W-O dos 

estiramentos mostrados no espectro Raman indica que a amostra sintetizada apresenta cristais 

de tamanho pequeno, o que a rota de síntese proposta em relação aquelas descritas na 

literatura[147]. 

 

5.6 Espectroscopia de absorção no Ultravioleta-Visível 

O espectro de absorção na região do UV-VIS do óxido de tungstênio, apresentado na 

Figura 18, mostra que o WO3·H2O apresenta forte absorção centrada na região do ultravioleta. 

 

Figura 18 – Espectro de absorção na região do UV-VIS do WO3·H2O em meio aquoso. 

 

 

Estas duas bandas são associadas às transições para os orbitais 𝑒𝑔
∗ (ligação σ*) e 𝑡2𝑔

∗  

(ligação π*) na configuração [Xe]4f143d0, como é demonstrado no diagrama eletrônico de 

energia atribuído ao WO3·H2O representado na Figura 19.  
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Figura 19 – Representação do diagrama eletrônico de energia atribuído ao WO3·H2O. 

 

Adaptado de Ahmadi, Younesi e Guinel (2014)[50]. 

 

Ignorando efeitos de correlação de elétrons e considerando que excitações eletrônicas 

dos orbitais a1g, t2g ou eg para orbital t2g* são proibidas pela regra de Laporte[148], estas duas 

bandas são o resultado de excitações eletrônicas dos orbitais t1u para dois orbitais antiligantes 

𝑒𝑔
∗ e 𝑡2𝑔

∗ , que correspondem aos fótons com absorção em 235 e 342 nm[50]. 

Como a energia dos orbitais atômicos dos ligantes é menor que dos orbitais atômicos do 

íon metálico, os orbitais ligantes apresentam um caráter dominante dos ligantes e os orbitais 

antiligantes apresentam um caráter dominante íon metálico. Assim, as transições podem ser 

consideradas como de transferência de carga ligante-metal[148]. 

 

5.7 Espectroscopia de energia dispersiva 

Para determinar a composição da amostra, foi utilizado o espectro de EDS, ilustrado na 

Figura 20.  
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Figura 20 – Espectro de EDS da amostra sintetizada. 

 

 

Os elementos O e W estão presentes de forma majoritária na composição da amostra, 

como indicado pela Tabela 4, estando em concordância com a estrutura WO3·H2O sugerida 

pelas técnicas de difratometria de raios X, espectroscopia Raman e FTIR. O pico referente ao 

elemento Mo indica a presença do elemento, mas em quantidades muito baixas. A presença do 

pico correspondente ao C é atribuída a presença de dióxido de carbono. 

 

Tabela 4 – Composição do material estimada pela técnica de EDS. 

Elemento %Massa %atômica 

W 69,66 16,86 

Mo 0,536 0,249 

O 29,81 82,89 
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5.8 Microscopia eletrônica de varredura 

A análise morfológica pela técnica de MEV fornece detalhes importantes sobre a 

superfície e forma das partículas do material sintetizado. A Figura 21a e a Figura 21b ilustram 

imagens do material sintetizado em diferentes ampliações, que demonstram que a amostra é 

constituída de agulhas formando aglomerados na forma de esferas, indicando que ocorreu um 

crescimento preferencial dos cristais durante o processo de nucleação. 

 

Figura 21 – Imagens de MEV da superfície do óxido de tungstênio sintetizado nas ampliações de 

10000x(a) e 15000x(b), com a amostra dispersada em álcool isopropílico. 

 

 

Devido à existência de numerosos poros entre as agulhas, pode-se inferir que ocorra um 

aumento da área interfacial entre o filme e o eletrólito, fornecendo assim um caminho direto 

para a transferência de elétrons. 

A literatura descreve a importância da utilização de agentes estabilizantes na ordenação 

das partículas, que possibilitam a obtenção de partículas em forma de placas utilizando oxalato 

de amônio[47], ácido oxálico[49], ácido málico[52], etanol[149] e ácido tetrafluorobórico[150], 

haste com sulfato de potássio[49], flores com ácido oxálico[53], esferas com ácido acético[151], 

folhas com dodecil sulfato de sódio[57] e brometo de cetiltrimetilamônio[152].  

 

a b 
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5.9 Análise térmica 

No intuito de conhecer as transformações químicas e físicas que ocorrem no processo 

de aquecimento de 25 a 800 0C e, portanto, sua estabilidade térmica, foram realizadas as análises 

termogravimétricas (TG), térmica diferencial (DTG) e calorimetria exploratória diferencial 

(DSC), ilustradas na Figura 22.  

 

Figura 22 – Curva termogravimétrica do WO3·H2O na forma de pó, obtida em atmosfera de N2, com 

vazão de 100 mL min-1 e com razão de aquecimento de 10 ºC min-1. 

 

 

A curva termogravimétrica obtida indica que ocorrem duas perdas de massa (~0,68%) 

no material entre 20 e 75 ºC. Estas perdas de massa (picos endotérmicos na curva de DSC em 

32 e 59 ºC) podem ser atribuídas à perda de água fisicamente adsorvida nos cristais, 

respectivamente[129,153,154]. A terceira e maior perda de massa (~7,22%) ocorre entre 91 e 

340 ºC (pico endotérmico na curva de DSC em 213 ºC) e pode ser atribuída como a perda de 1 

mol de molécula de água de cristalização quimicamente ligada, indicada pela equação 6. 

  

𝑊𝑂3 ∙ 𝐻2𝑂(𝑠) →  𝑊𝑂3 (𝑠) +  𝐻2𝑂(𝑔)                                                  (6) 
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Estes resultados apontam que o material é constituído de WO3 monohidratado 

(WO3·H2O), também conhecido como tungstite, de estrutura ortorrômbica[129] em 

concordância com os resultados obtidos por difratometria de raios X, o refinamento Rietveld 

assim como pelas medidas vibracionais de espectroscopia de FTIR e Raman. 

 

5.10 Potencial Zeta  

O potencial Zeta fornece uma medida indireta da carga líquida das partículas e é um meio 

eficaz para a caracterização da carga superficial. Este é o potencial eletrostático que existe no 

plano de cisalhamento de uma partícula, que está relacionado à carga de superfície e ao 

ambiente local da partícula. As características e carga da superfície das partículas desempenham 

um papel importante no estado físico, estabilidade e tendência de aglomeração das partículas. 

Um potencial de aproximadamente 30 mV, em valor absoluto e à temperatura ambiente, é 

necessário para assegurar a estabilização eletrostática de suspensões[155].  

As espécies disponíveis negativamente carregadas na superfície das partículas do 

WO3·H2O consistem principalmente de oxo (O2
2-) e grupo hidroxila (OH-), sendo que esses 

grupos de superfície são anfóteros e podem resultar em uma carga negativa ou positiva. Como 

mostrado na Figura 23, em baixos valores de pH o potencial Zeta apresenta seu mais alto valor 

devido à protonação, alcançando -21 mV em pH = 2, e, em pH básico, o potencial decresceu 

para -38,5 mV, o que corresponde a dissociação completa -WO pelos componentes do tampão 

(Figura 14)[156].  

Estes dados indicam que a superfície das partículas de WO3·H2O é carregada 

negativamente e positivamente em pH básico e ácido, respectivamente. Portanto, os resultados 

mostram que suspensões de WO3·H2O são estáveis em pHs superiores a 4, uma vez que nestas 

condições as estruturas carregadas negativamente podem ser dispersas umas das outras em água 

por repulsão eletrostática, já que as forças de repulsão eletrônica superam as forças atrativas de 

Van de Waals, mantendo a estabilidade em solução. 
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Figura 23 – Curva de potencial Zeta versus o pH do WO3·H2O obtida utilizando KCl 1 mmol 

L-1 como eletrólito e HCl 1 mol L-1 e NaOH 1 mol L-1 como controladores de pH.  
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5.11 Propriedades eletroquímicas 

As medidas eletroquímicas foram realizadas para avaliar o perfil do WO3·H2O. 

Empregou-se a técnica de voltametria cíclica (Vc) em meio ácido, variando a velocidade de 

varredura de 10 a 100 mV s-1, como representado na Figura 24, e os processos cinéticos de 

óxido-redução apresentados na equação 5.  
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Figura 24 – Voltamogramas cíclicos do eletrodo de pasta de carbono contendo WO3·H2O (15% de 

modificação e 25% de aglutinante), em H2SO4 (0,5 mol L-1) como eletrólito suporte, nas velocidades de 

100, 50, 20 e 10 mV s-1, na janela de potencial de -0,6 a 0,5V vs Ag/AgCl(3M).  

 

 

𝑥𝑒− +  𝑥𝐻+ +  𝑊𝑂3 ∙ 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝑥𝑊𝑂3 ∙ 𝐻2𝑂                                      (5) 

 

A forma não retangular do voltamograma indica um comportamento pseudocapacitivo 

característico do material estudado[41]. Os voltamogramas no sentido catódico apresentam um 

processo em -0,43V associado à co-intercalação de íons H+ e de elétrons em igual quantidade 

nas lamelas do WO3·H2O. A intercalação de íons H+ e elétrons reduz os íons W6+ para estados 

de oxidação inferiores, mudando as propriedades eletrocrômicas. Por outro lado, no sentido 

anódico ocorre o processo de desintercalação de íons H+ e elétrons, passando o material para o 

estado oxidado[44]. Este processo de intercalação depende de algumas características da 

superfície das partículas, tais como da área superficial e cristalinidade. 

As correntes dos picos anódicos e catódicos aumentam com o aumento da velocidade de 

varredura de 10 para 100 mV s-1, mas a razão entre os picos é menor que a unidade em todas as 

velocidades de varredura estudadas. O aumento da velocidade de varredura é acompanhado de 

deslocamento catódico dos picos, indicando que o processo de injeção de carga se torna 

dificultado, ou seja, mais resistivo com as ciclagens sucessivas, e o aumento da velocidade de 

varredura.  
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A presença de dois picos de oxidação em 0,25 V e 0,20 V na velocidade de varredura 

de 100 mV s-1 na Figura 24, são atribuídos a duas formas predominantes de hidrogênio-bronzes 

tungstênio, H0,18WO3 e H0,35WO3, que são formados sequencialmente durante a redução parcial 

do WO3·H2O[154].  

O perfil do voltamograma obtido está em concordância com aqueles descritos na 

literatura[44,157–159]. 
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6. Síntese e caraterização do α-MoO3 

O óxido de molibdênio foi sintetizado no grupo de pesquisa, obtido pelo método de 

Pechini, uma metodologia inédita para a síntese deste óxido[117]. O método de Pechini ou dos 

precursores polimérico, tornou-se um método promissor para a preparação de óxidos 

inorgânicos. As vantagens deste método se resumem a sua simplicidade de execução, 

seletividade baixo custo, obtenção de óxidos cristalinos a baixas temperaturas e ausência de 

controle de pH como no método sol-gel[117]. 

A síntese e caracterização do α-MoO3 foi previamente descrita em trabalho do grupo de 

pesquisa[117] e será apresentada apenas a análise de difratometria de raios X e a descrição do 

refinamento da estrutura pelo método de Rietveld[133]. 

 

6.1 Difratometria de raios X e refinamento Rietveld 

O difratograma de raios X do óxido de molibdênio sintetizado é apresentado na Figura 

25, demostrando a ausência de picos de outras fases contaminantes, sendo observado pelas 

reflexões em 2Ɵ, (020), (040), (060), o elevado grau de pureza do óxido.  

 

Figura 25 – Difratograma de raios X do óxido de molibdênio em pó obtido pelo método de Pechini. 
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Todos os picos de difração foram atribuídos à fase ortorrômbica α-MoO3 (grupo espacial 

Pbnm), (notação cristalográfica: P = cela Primitiva, bnm = grupo pontual que descreve o sistema 

cristalino) indexada de acordo com a PDF no 00-005-0508, com parâmetros de rede a= 3,962 

Å, b = 13,858 Å e c = 3,697 Å. A linha base e os picos de reflexão com alta intensidade e 

pequena largura indicam que a metodologia resulta em um material de elevada cristalinidade e 

pureza. 

O refinamento do difratograma foi realizado pelo método de Rietveld a fim de se obter 

mais informações sobre a estrutura cristalina, assim confirmar a ausência de outras fases ou 

impurezas[133]. O refinamento resultou nos seguintes parâmetros estruturais: a = 3,9656 Å, b 

= 13,8634 Å e c = 3,6994 Å. Os erros estatísticos obtidos foram: Rp = 13,3, Rwp = 1,37 e Rexp 

= 28,28. O refinamento indicou que a amostra não possui outras estruturas cristalinas. 

A fase ortorrômbica α-MoO3 tem estrutura em camadas, onde os octaedros de MoO6 

distorcidos são interconectados através dos vértices ao longo do eixo [100] e bordas ao longo 

do eixo [001], formando folhas de camada dupla paralelas ao plano (010), como representado 

na Figura 26.  

 

Figura 26 – Representação da estrutura do α-MoO3. As esferas em cinza representam os átomos de Mo 

e as vermelhas os átomos de O. 

 

Fonte: Imagem gerada com o software Vesta[81].  

 

As interações existentes entre as folhas de camada dupla são fracas e atribuídas, 

principalmente, as forças de van der Waals, resultando em uma cadeia em zig-zag e uma 

estrutura de camada única[160]. Esta estrutura é adequada para inserção/remoção de pequenos 

íons, como H+ e, portanto, é intensamente estudada como um supercapacitor[161]. 
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7. Síntese e caracterização dos compósitos formados por pani, quitosana e α-

MoO3 

Inicialmente foi testada a síntese de compósitos formados por pani e quitosana em 

diferentes proporções seguindo a polimerização oxidativa in situ, descrita no item 4.4. Todos 

os compósitos sintetizados apresentaram elevada solubilidade no meio reacional fortemente 

ácido, mas após o processo de secagem a solubilidade diminuiu drasticamente. Essa diminuição 

é devido ao enovelamento das cadeias de pani, o que diminui a percolação e interação com o 

solvente. 

O processo de secagem dos materiais sintetizados com maiores proporções de quitosana 

(PQ-12,5 e PQ-25) resultaram em materiais heterogêneos, com duas fases nitidamente 

perceptíveis a olho nu. Assim, estes materiais e as proporções utilizadas no processo de síntese 

foram descartadas. 

Optamos pela incorporação de óxido de molibdênio por ser um semicondutor, com 

baixo valor de bandgap e com propriedades catalíticas. Assim, foram desenvolvidos materiais 

modificados com α-MoO3, cuja síntese foi elaborada em trabalhos prévios no grupo de 

pesquisa[117]. 

 

7.1 Mecanismo para a formação dos compósitos P, PQ, PM7,5 e PM15 

O processo de dissolução dos monômeros de anilina em solução ácida de HCl forma o 

cátion anilínio por protonação dos grupos amino da estrutura da anilina segundo a Figura 1. As 

cadeias de quitosana e/ou partículas dos óxidos agiram como um substrato, promovendo a 

adsorção dos íons anilínio em sua superfície, por interação íon-dipolo dos cátions anilínio e os 

grupos hidroxila das partículas dos óxidos e os grupos hidroxila e amina das cadeias de 

quitosana. Com a adição do oxidante persulfato de amônio, a reação de polimerização ocorre 

estritamente nas superfícies das cadeias de quitosana e das partículas de óxido com baixa 

velocidade, limitada pela difusão da espécie oxidante (íon persulfato)[162].  

A vagarosa polimerização é essencial para obter um revestimento uniforme, ocorrendo 

a lenta difusão da espécie oxidante do ceio da solução até os cátions anilínio, mantendo 

constante a concentração na camada de difusão e também sobre o substrato, levando a uma 

condição que favorece a obtenção de um revestimento uniforme de polímero. Nos instantes 

iniciais da polimerização, oligômeros são formados e depositados na superfície das cadeias de 
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quitosana e das partículas de óxido[163]. A lenta deposição favorece o acoplamento cabeça-

cauda (crescimento primário) e suprimindo o crescimento secundário. Desta forma, a formação 

de aglomerados, que é uma consequência do crescimento secundário, é evitada e o melhor 

ordenamento das cadeias da pani é obtido[1]. 

Durante a síntese, todos os materiais sintetizados apresentaram coloração azul, em 

menores tempos, e verde após alguns minutos, indicando a formação de base e sal esmeraldina, 

respectivamente. As suspensões obtidas ao final das 24 horas apresentaram coloração verde, 

devido ao meio fortemente ácido resultante, e os precipitados mantiveram a coloração verde 

após as sucessivas lavagens.  

 

7.2 Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho 

Os materiais P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM foram analisados por espectroscopia no 

infravermelho pelo método ATR, como mostrado na Figura 27, e as bandas estão atribuídas na 

Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Atribuições das bandas presentes nos espectros na região do FTIR. 

Número de onda (cm-1) Atribuição Referência 

1096 ν(C-N+=C) [12,104,164] 

1222 ν(C-N·+) [12] 

1440 ν(C-C) nos anéis benzenóide [12,104] 

1550 ν(C-C) nos anéis quinóide [12,104,164] 

1660 ν(C-C) de anel benzênico [165] 

1603 ν(C=C) de polarôns [99] 

780 ν(N-H) [166] 

3215 ν(N-H) [164] 

1283 ν(C-N) [165–167] 

980 ν(O=Mo) [12,76,86] 

780 ν(O-Mo2) [12,76,86] 

690 ν(O-Mo2) [12,76,86] 

570 ν(O-Mo3) [12,76,86] 
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Figura 27 – Espetros vibracionais na região do Infravermelho dos materiais P, PQ, PM7,5, PM15 e 

PQM. 

 

 

Verifica-se a presença das bandas características da pani na forma sal esmeraldina: 1096 

cm-1, correspondente ao estiramento ν(C-N+=C) [12,104,164] e 1222 cm-1, estiramento do 

cátion radical ν(C-N·+)[12]. Os modos em 1440[12,104] e 1550 cm-1[12,104,164] 

correspondem às vibrações específicas relacionadas aos estiramentos nos anéis benzenóide e 

quinóide, respectivamente, e são utilizados para estimar o grau de oxidação do polímero. A 

banda em 1660 cm-1 é relativa ao estiramento ν(C-C) de anel benzênico[165]. O estiramento 

ν(C=C) de polarôns é observado em 1603 cm-1
, como uma banda de fraca intensidade, e está 

associado a uma vibração da forma polarônica somente ativa no infravermelho mediante 

alteração de simetria promovida por mudança conformacional das cadeias. A banda localizada 

em 1160 cm-1 é referente a defeitos de carga[99]. Algumas das bandas identificadas no 

espectros na Figura 28 são atribuídas aos estiramentos de ligações presentes na cadeia polimérica 

tanto da pani como da quitosana e confirmam a formação dos compósitos PQ e PQM: 780[166] 

e 3215 cm-1 são atribuída ao estiramento ν(N-H)[164] e 1283 cm-1 proveniente de estiramento 

ν(C-N)[165–167]. A supressão das demais bandas características da quitosana (ν(N-H) em 1590 
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cm-1, ν(C=O) em 1379 cm-1, ν(β-glicosídica) em 1051 cm-1
, ν(NH3

+ simétrico e assimétrico) em 

1630 e 1523 cm-1 é um indicativo da presença das cadeias de pani sobre a rede polimérica da 

quitosana. O deslocamento da banda em 780 cm-1 indica interação das cadeias de pani com as 

cadeias de quitosana e partículas de α-MoO3. A banda em 1603 cm-1 (polarôn) não mudou nos 

compósitos, ou seja, não muda o portador de carga em função da adição de outro material. 

As bandas em 980, 780, 690 e 570 cm-1 nos espectros da PM7,5, PM15 e PQM 

relacionam-se com o modo de estiramento ν(O=Mo), estiramento ν(O-Mo2) e ν(O-

Mo3)[12,76,86], confirmando a incorporação de partículas de α-MoO3 na matriz polimérica da 

pani.  

A comparação entre os espectros de P com os espectros de PQ e PQM revela 

deslocamentos de todas as bandas no compósito para menores números de onda, indicando 

interação entre as cadeias poliméricas da quitosana com as cadeias da pani enfraquece as 

ligações que participam dos estiramentos. O deslocamento para menores números de onda 

sugere que as vibrações estão mais facilitadas, ou seja, as interações entre as cadeias 

enfraqueceram as ligações nas cadeias poliméricas da pani; como interações de Van der Waals 

dificultariam as vibrações e os deslocamentos seriam para maiores números de onda, isto sugere 

que o graft entre as cadeias da pani e da quitosana. 

Os materiais PM7,5 e PM15 tem suas bandas deslocadas para maiores números de onda 

em relação ao espectro de P. Este deslocamento foi mais sutil para PM7,5 e mais pronunciado 

para PM15, indicando que as partículas de α-MoO3 se encontram ligadas na rede polimérica da 

pani. Os deslocamentos para maiores números de onda e a supressão da banda em 1660 cm-1 no 

material PM15 indicam que a interação entre as cadeias de pani e as partículas de α-MoO3 

aumentam o caráter π das ligações da pani, pela interação dos orbitais π do α-MoO3 ricos em 

elétrons com os orbitais π da pani, já que o α-MoO3 é um semicondutor do tipo n. O 

deslocamento da banda em 780 cm-1 no PQM, relativa ao estiramento do α-MoO3, para menores 

números de onda, além da supressão da banda em 1160 cm-1 no material PM15, indicam a 

interação entre as cadeias da pani com as partículas de α-MoO3. 

A razão das intensidades das bandas em 1440 cm-1 e 1550 cm-1 é mais próxima a unidade 

nos materiais PM7,5, PM15 e PQM, indicando que as partículas de α-MoO3 estão interagindo 

com os anéis benzênicos da pani e, assim, diminuindo a intensidade da banda em 1440 cm-1. 

 A banda em 1096 cm-1, relativa ao estiramento ν(C-N+=C) nos anéis quinóides das 

cadeias de pani, apresenta elevada intensidade em todos os espectros, indicando a presença de 

pani na forma de sal esmeraldina. Esta banda tem formato mais arredondado nos espectros dos 

materiais PQ, PM7,5 e PQM, indicando polarôns mais deslocalizados.  
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A banda em 1603 cm-1
, relativa ao estiramento ν(C=C) de polarôns, apresenta maior 

intensidade nos espectros de PQ e PQM, indicando que as cadeias da quitosana promoveram a 

alteração de simetria por mudança conformacional das cadeias da pani. 

 

7.3 Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta-Visível 

A Figura 28 mostra os espectros na região do UV-VIS de P, quitosana, PQ, PM7,5, PM15 

e PQM. Os espectros indicam que a quitosana não apresenta bandas de adsorção na região do 

UV-VIS e que a rota de síntese utilizada resulta na pani na forma de sal esmeraldina, com as 

bandas de absorção em 365 e 900 nm, referentes ás transições π–π* nos anéis benzênicos da 

pani e π*–polarôn nos anéis quinóides[28,168].  

 

Figura 28 – Espectros de UV-VIS dos materiais quitosana, P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM de 250 a 1000 

nm obtidos em 2-N-metil-pirrolidona sem controle de pH. 

 

 

Todos os materiais apresentam deslocamento hipsocrômico, como indicado na Tabela 6, 

indicado a interação da rede polimérica da pani com a quitosana e o α-MoO3, como já indicado 

nos espectros de infravermelho, sugerindo maior bandgap dos compósitos. 
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Tabela 6 – Máximo de absorção das bandas de absorção na região do UV-VIS para os materiais P, PQ, 

PM7,5, PM15 e PQM. 

Material π–π* (nm) π*– polarôn (nm) 

P 364 899 

PQ 362 793 

PM7,5 275 768 

PM15 363 869 

PQM 363 828 

 

 

O compósito PM7,5 apresenta a banda em 900 nm com baixa intensidade e maior 

deslocamento hipsocrômico, informando menor quantidade de polarôns deslocalizados, que são 

responsáveis pelas propriedades condutoras da pani. Estes resultados indicam que parte da 

cadeia polimérica da pani está no estado de oxidação leucoesmeraldina ou pernigranilina, ou 

ainda, degradada. A hipótese de peste material estar no estado sal esmeraldina foi descartada, 

pois neste caso as bandas de absorção estariam mais alargadas e deslocadas para menores 

comprimentos de onda. 

O α-MoO3 apresenta sua banda de absorção em comprimento de onda inferiores a 350 

nm[84] e sua ausência nos espectros pode ser atribuída à pequena quantidade de MoO3 

incorporada e a sobreposição com a banda da pani. 

A banda em ~500 nm no espectro da PQ não é relatado pela literatura e pode ser 

atribuída a produtos da degradação das cadeias da quitosana devido ao meio de elevada acidez 

necessário para a polimerização da anilina e reações com o agente oxidante. 

O α-MoO3 apresenta sua banda de absorção em comprimento de onda inferiores a 350 

nm. 

 

7.4 Microscopia eletrônica de varredura 

A Figura 29 apresenta as imagens de MEV dos materiais com ampliação de 1000x para 

P e PQ e de 100x para PM7,5, PM15 e PQM. Pode-se observar que P se apresenta na forma de 

aglomerados sem morfologia definida (Figura 29a), que implica que que as partículas estão 

interconectadas entre si por interações π- π* entre as cadeias de elevada energia de ligação, o 

que dificulta sua dispersão[76,100]. Além disso, os espaços inter-partículas são bloqueados, o 

que reduz a área superficial eletroquímica das partículas e impede a infiltração de eletrólitos. 
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Figura 29 – Imagens de MEV de P(a), PQ(b) com ampliação de 1000x e PM7,5(c), PM15(d) e PQM(e) 

com magnificação de 100x.  

 

 

 

O compósito PQ mostra morfologia fibrilar sem formar aglomerados (Figura 29b), 

sugerindo que a polimerização da anilina ocorreu sobre as cadeias da quitosana. Esse arranjo 

a b 

c d 

e 
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possibilita a existência de poros e espaços vagos intactos, facilitando assim um movimento 

irrestrito dos íons eletrólitos. As características morfológicas do material PQ indicam que as 

cadeias da pani estão mais organizadas neste material e, assim, devem apresentar maior 

condutividade, processo de injeção de carga mais facilitado e maior área superficial. A 

metodologia possibilitou a obtenção de um compósito com morfologia mais promissora que a 

morfologia porosa[166], na forma granular[38,102,169,170], com partículas irregulares[26] 

descritas pela literatura.  

Os materiais modificados com α-MoO3 apresentam as partículas de α-MoO3, na escala 

de alguns mícrons, dispersos aleatoriamente na matriz polimérica da pani e pani-quitosana. O 

material PQM apresenta maior quantidade de partículas de α-MoO3 que PM15, indicando que 

a melhor organização ocasionada pela quitosana possibilitou maior quantidade de sítios da pani 

disponíveis, favorecendo uma maior incorporação de partículas de α-MoO3. 

 

7.5 Análise térmica  

As curvas termogravimétricas dos materiais quitosana comercial, P, PQ, PM7,5, PM15 

e PQM são ilustradas na Figura 30.  

 

Figura 30 – Análise termogravimétrica dos materiais, em atmosfera de N2, com vazão de 100 mL min-1 

e com rampa de aquecimento de 10 ºC min-1. 
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A curva termogravimétrica da quitosana comercial apresenta 2 estágios de perdas de 

massa: o primeiro estágio ocorre entre 20–200 ºC com perda de massa de 8,46% relativa a perda 

de água, enquanto o segundo estágio entre 200–800 ºC é relativo a perda de massa de 64,85% 

atribuída a decomposição das cadeias da quitosana, ao final tem-se 26,40% de resíduo. 

Os materiais P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM apresentam 4 perdas de massa e os valores são 

resumidos Tabela 7. A primeira perda ocorre entre 20–130 ºC e é atribuído a perda de água 

adsorvida, HCl e componentes voláteis; na segunda, entre 130–260 ºC, ocorre a liberação de 

oligômeros remanescentes da síntese; a terceira, 260–600 ºC, compreende a decomposição das 

cadeias da quitosana, vaporização de íons dopantes; a perda entre 600–800 ºC, degradação das 

cadeias poliméricas da pani e ruptura dos anéis benzênicos[22,171]. Na literatura, a sublimação 

de óxidos de molibdênio ocorre na faixa de 700-1100 oC e, assim, pode-se atribuir a perda de 

massa acima de 700 oC como referente à sublimação do α-MoO3[11]. 

 

Tabela 7 – Perdas de massa dos materiais nas respectivas faixas de temperatura. 

Material 20–130 ºC 130–260 ºC 260–600 ºC 600–800 ºC Resíduo 

P 12,06% 4,90% 15,00% 1,77% 66,28% 

PQ 4,33% 8,81% 18,24% 20,10% 66,52% 

PM7,5 23,54% 3,58% 7,67% 2,43% 62,76% 

PM15 6,61% 1,84% 8,73% 10,54% 72,27% 

PQM 6,89% 8,51% 20,27% 9,26% 55,07% 

 

As menores perdas de massa e o deslocamento para maiores temperaturas dos materiais 

modificados com quitosana, pode ser considerado como um aumento de estabilidade térmica, 

atribuído as ligações intra e inter ligações de hidrogênio na rede polimérica da pani com os 

grupos hidroxil, amino e acetil da quitosana[170]. A maior porcentagem de resíduo do 

compósito PQ sugere o graft entre a cadeias da pani com as cadeias da quitosana, aumentou a 

estabilidade da rede polimérica da pani. 

A interação entre os átomos de nitrogênio ou elétrons π dos anéis aromáticos da pani 

com os sítios ácidos da superfície das partículas do α-MoO3 forma uma camada de pani que age 

como uma “barreira térmica’. Esta camada de pani absorve a energia térmica e transferem para 

as demais regiões da cadeia polimérica, diminuindo a degradação térmica dos materiais 

modificados com α-MoO3. 
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O compósito PM7,5 tem perda de massa superior aos demais materiais, até mesmo em 

relação a pani, indicando maior fragilidade das cadeias da pani neste material híbrido.  

 A baixa porcentagem de resíduo do compósito PQM é atribuído à degradação das 

cadeias de quitosana e sublimação do α-MoO3, incorporadas nas cadeias da pani. 

 

7.6 Potencial Zeta  

As curvas de mobilidade eletroforética dos materiais estão representadas na Figura 31.  

 

Figura 31 – Curva de mobilidade eletroforética versus pH para os materiais sintetizados em KCl 1 mmol 

L-1. 

 

 

Os valores de mobilidade dos materiais são altamente dependentes do valor de pH. O 

material PQM apresenta mobilidades inferiores aos demais materiais e que podem ser atribuídas 

a menor doping primário e a difusão dos ânions dificultada. A interação entre as cadeias da pani 

e as cadeias da quitosana e as partículas de α-MoO3 devem diminuir a quantidade de ânions que 

realizam a dopagem primária das cadeias da pani, pela interação com os sítios amínicos 

protonados, diminuindo a interação das partículas do compósito com o campo elétrico aplicado, 

resultando em menor mobilidade eletroforética. É coerente pressupor que a mobilidade dos 

ânions seja heterogênea neste material em relação aos demais (P, PQ, PM7,5 e PM15), devido 
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à localização dos ânions e o tipo de ânion ligados em cada sítio (cloreto, sulfato e acetato 

advindos do HCl utilizado, redução do oxidante persulfato e CH3COOH utilizado, 

respectivamente) e que a mobilidade destes ânions seja dificultada por efeitos estérico e 

interações eletrostáticas com a estrutura do compósito PQM[170]. 

Os respectivos valores de potencial Zeta foram determinados pelo modelo de 

Smoluchowski e são representados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Curva de potencial Zeta versus pH para os materiais sintetizados em KCl 1 mmol L-1. 

 

 

A adição de solução de HCl (aq) no meio de dispersão a [H3O
+] proporcionalmente 

aumentada na solução aquosa e as superfícies das partículas dos materiais são cercadas pelos 

íons H3O
+. Isto pode levar à protonação dos grupos amino e imíno da pani, amino e hidroxil da 

quitosana e dos grupos O2- do α-MoO3 ou à adsorção seletiva dos cátions H3O
+ nas superfícies 

das partículas coloidais dispersas. Como resultado, os valores de potencial Zeta das partículas 

aumentaram gradualmente com a diminuição dos valores de pH atingiram 0,380, 5,82, 6,60, 

5,84 e 12,8 mV para P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM, respectivamente. Observa-se claramente que 

as dispersões coloidais são instáveis em condições de pH baixo. Os potenciais das dispersões 

se deslocaram para região mais positiva quando comparada com a P, devido ao efeito sinérgico 

de grupos NH2 e O2- protonados nas cadeias de quitosana e de pani e das partículas de óxido. 
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Quando a solução de NaOH(aq) foi adicionada ao meio de dispersão, a [H3O
+] foi 

reduzida e o número de íons hidróxido aumentou. Isso leva à desprotonação dos grupos NH2 e 

O2- protonados e à adsorção seletiva de ânions OH- nas superfícies das partículas dispersas. 

Como resultado, o potencial Zeta das dispersões mudou para regiões mais negativas, atingiram 

os valores máximos de -31,45, -33,7, -27,9, -26,15 e -31,5 mV para P, PQ, MP7,5, PM15 e 

PQM, respectivamente, que indicam que as dispersões coloidais P, PQ são estáveis em 

condições de pH elevado[155]. 

A menor variação do potencial Zeta de P em relação aos compósitos, indica que os 

compósitos possuem mais sítios amínicos disponíveis, que agem como reservatórios de sítios 

básicos de Brönsted–Lowry e aumentam os valores de potencial Zeta. 

O ponto de Carga Zero (PCZ) é um parâmetro que indica o valor de pH no qual as 

partículas em solução têm carga elétrica igual a zero em sua superfície, o que significa que as 

cargas positivas totais nas partículas são iguais às cargas negativas totais, portanto as partículas 

dispersas são apenas estabilizadas pelas estabilizações estéricas. Assim, o potencial Zeta das 

partículas dispersas é praticamente zero em torno de PCZ e quando o pH da solução é menor 

que o PCZ do material a superfície é carregada positivamente, enquanto quando pH é mais alto 

a superfície é negativa. As cadeias pani podem atuar como trocadores aniônicos ou catiônicos, 

onde o estado de oxidação é conhecido como forma de sal esmeraldina (estado condutor) acima 

do PC e a forma desprotonada (base, estado isolante) abaixo do PCZ.  

A Tabela 8 mostra os valores dos PCZ dos materiais. A inserção das cadeias de 

quitosana e das partículas de α-MoO3 nas cadeias de pani resultou em compósitos com valores 

de PCZ superior ao de P. Os valores de PCZ deslocados para valores de pH maiores indicam a 

existência de pani na forma condutora em uma faixa de pH maior e a aplicabilidade destes 

materiais na adsorção de espécies aniônicas em condições menos ácidas. 

 

Tabela 8 – Ponto de Carga Zero obtidos para os materiais em KCl 1 mmol L-1. 

Material Ponto de Carga Zero 

P 2,08 

PQ 3,01 

PM7,5 2,71 

PM15 3,05 

PQM 4,10 
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 O compósito PQM se destaca por seu elevado valor PCZ, indicando a estabilização das 

cadeias de pani, que possibilitam a existência da pani no estado sal esmeraldina (condutora) em 

pH mais básico. Como consequência, o compósito PQM tem aplicabilidade em faixa de pH 

maior. 

 

7.7 Caracterização eletroquímica 

A Figura 33 apresenta os voltamogramas cíclicos dos materiais P, PQ, PM7,5, PM15 e 

PQM obtidos na velocidade de 50 mV s-1, no entanto, resultados similares foram obtidos nas 

velocidades de 5, 10, 25, 75, 100, 125, 150, 250 e 500 mV s-1. É nítido os dois pares de picos 

característicos de P em 0,24/0,03V e 0,87/0,83V; o pico em 0,24V tem maior densidade de 

corrente (8,0 mA cm-2) devido a elevada corrente de prótons e ânions, enquanto o pico no 

inverso (0,03V) apresenta menor densidade de corrente (6,8 mA cm-2) devido a menor 

mobilidade dos ânions[172].  

 

Figura 33 – Voltamogramas cíclicos obtidos para a P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM na velocidade 50 mV 

s-1, em H2SO4 (0,5 mol L-1), de -0,6–1,3V vs Ag/AgCl(3M). 

 

 

O par de picos redox na região entre 0,4–0,6V, que é atribuído a degradação das cadeias 

de pani, formação de ligações cruzadas entre as cadeias e processos redox em oligômeros 
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produzidos na síntese[163,165]. Os materiais modificados com α-MoO3 apresentam os pares de 

picos característicos do α-MoO3 em meio ácido em -0,33/-0,36V e 0,10/-0,08V, confirmando a 

incorporação de partículas de α-MoO3 na rede polimérica da pani; estes picos são mais 

acentuados no material PM15, indicando maior incorporação de partículas de α-MoO3, como 

indicado pelas imagens de MEV. 

 

O compósito PQ apresenta perfil voltamétrico igual a polianilina pura (P), mas com a 

densidade de corrente aproximadamente duas vezes superior ao da P, indicando que este 

material apresenta um maior número de sítios ativos disponíveis para o processo de 

oxirredução. As morfologias indicadas pelas imagens de MEV corroboram com resultados de 

voltametria cíclica: PQ, com morfologia fibrilar, apresenta maior quantidade de sítios ativos 

disponíveis e menor caminho de difusão iônica durante o processo de carga e descarga em 

relação à P pura, que forma o polímero com um estado maior de agregação, reduzindo a 

exposição dos sítios ativos. Assim, PQ apresenta os processos de troca iônica e transferência de 

carga facilitados, o que gera densidades de corrente superiores. Além de elevadas densidades 

de corrente, os voltamograma cíclico do material PQ exibe a maior área entre todos os materiais, 

sugerindo um excelente aprimoramento de capacitância devido ao efeito da interação entre as 

cadeias de pani e quitosana[173]. Isso demonstra que a quitosana é um bom suporte para a pani, 

reduzindo o estado de agregação do material. 

A densidade de corrente inferior do segundo pico de oxidação dos materiais PM15 e 

PQM em relação à P, indica que as partículas de α-MoO3 estabilizam os sítios amínicos das 

cadeias de pani, tornando a oxidação destes sítios menos favorável. Esta hipótese se embasa na 

diminuição da intensidade da banda na região do infravermelho correspondente ao estiramento 

ν(C-N·+) localizada em 1222 cm-1 nos materiais modificados com α-MoO3. 

O material PM7,5 apresenta densidade de corrente inferior ao da P, indicando um menor 

número de sítios ativos, em concordância com os resultados de UV-VIS e TG. Os resultados 

obtidos por meio das técnicas de UV-VIS, TG e voltametria cíclica informam que as 

propriedades físico-químicas do material com PM7,5 são inferiores às do material PM15. Desta 

forma, a porcentagem de modificação de 15% de α-MoO3 foi escolhida para a síntese do 

material PQM. 

A fim de conhecer os aspectos relacionados aos processos de oxirredução que ocorrem 

nos materiais estudados, os materiais foram submetidos a medidas de voltametria cíclica em 

diferentes velocidades de varredura, para saber se o processo estudado é limitado pela difusão 
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de massa nas reações redox na superfície do eletrodo ou por transferência de elétrons na própria 

superfície do eletrodo. 

Na Figura 34 observa-se que os voltamogramas cíclicos obtidos do α-MoO3, de P e dos 

materiais híbridos PQ, MQ7,5, PM15 e PQM nas velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 

100, 125, 150, 250 e 500 mV s-1, que o processo não é limitado pela difusão, mas sim pela 

transferência de elétrons[174]. Isso pelo fato que na medida que a velocidade de varredura 

aumenta, a densidade de corrente de pico anódico/catódico também tem um aumento 

proporcional, com os materiais com os picos anódicos com leve deslocamento positivo, e com 

os picos catódicos deslocamento negativo. 

Os picos mais agudos e deslocados para potenciais mais negativos nos materiais 

modificados com quitosana e α-MoO3 indicam que os processos de injeção de carga estão 

facilitados em relação a P[174]. 

 

Figura 34 – Voltamogramas cíclicos obtidos para a α-MoO3(a), P(b), PQ(c), PM7,5(d), PM15(e) e 

PQM(f) nas velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 e 500 mV s-1, em H2SO4 

(0,5 mol L-1), de -0,6–1,1V vs Ag/AgCl(3M). 

 

a 
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As vantagens dos eletrodos compósitos sobre P são proeminentes e os excelentes desempenhos 

eletroquímicos dos compósitos são atribuídos à sua microestrutura: em primeiro lugar, as 

cadeias de pani revestindo as superfícies das cadeias de quitosana formam poros que funcionam 

como reservatórios tamponantes de íons, que melhoraram a taxa de difusão de íons no interior 

do volume dos materiais preparados; em segundo lugar, a grande área de superfície específica 

e o tamanho da nanoescala das partículas dos compósitos reduzem muito o comprimento de 

difusão sobre o qual os íons e os elétrons devem se transferir durante o processo de 

carga/descarga; em terceiro lugar, o α-MoO3 nos compósitos não apenas atua como suporte 

para o carregamento do pani, mas também constrói um coletor de corrente altamente 

condutivo[175]. 

A Tabela 9 e a Figura 35 apresentam as correntes no potencial anódico de 0,24 V 

determinadas para todos os materiais nas velocidades de varredura estudadas.  

 

 

 

f 
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Tabela 9 – Densidade de corrente no potencial anódico de 0,24 V para os materiais P, PQ, PM7,5, PM15 

e PQM nas velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 e 500 mVs-1. 

Velocidade de varredura (mV s-1) 

Densidade de corrente no potencial anódico de 0,24V (mA 

cm-2) 

P PQ PM7,5 PM15 PQM 

500 31,00 96,63 32,74 51,26 60,29 

250 19,99 44,35 16,54 25,75 25,59 

150 11,87 33,28 12,87 20,23 19,66 

125 14,47 26,38 9,75 17,49 16,60 

100 12,53 22,03 8,77 12,51 10,30 

75 9,23 18,93 7,14 6,80 10,60 

50 5,83 12,94 5,00 4,34 7,21 

25 3,87 7,37 3,38 2,72 5,09 

10 2,71 3,70 1,37 2,08 2,01 

5 0,83 1,74 0,74 0,75 1,07 

 

 

Figura 35 – Curva de intensidade de corrente no potencial anódico de 0,24 V versus a velocidade de 

varredura para os compósitos P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM. 
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Em todas as velocidades de varredura a PQ apresentou corrente superiores a aquelas dos 

demais materiais, principalmente em elevadas velocidades de varredura, 312% em relação a P 

a 500 mV s-1, por exemplo. O material PQM apresentou correntes superiores aquelas obtidas 

para a P e a materiais similares reportados na literatura, além de processos de injeção de carga 

mais facilitados indicados por deslocamento dos picos do voltamograma para menores 

potenciais e picos mais agudos[22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

8. Aplicação dos compósitos na adsorção do corante vermelho congo 

8.1 Vermelho congo 

O vermelho congo (VC, sal sódico do ácido benzidinodiazo-bis-1-naftilamina-4-

sulfônico, (C32H22N6Na2O6S2)) é um corante diazo aniônico com a estrutura representada na 

Figura 36[176].  

 

Figura 36 – Representação das estruturas moleculares do corante vermelho congo. 

 

Adaptado de Barkauskas, Stankeviciene, Daksevic e Padarauskas[176]. 

 

O vermelho congo é um ânion divalente que em soluções básicas ou neutras (pH > 5) a 

estrutura I predomina e apresenta coloração vermelha, enquanto em soluções ácidas (pH < 3) a 

coloração é azul com estrutura II sendo a melhor representação de suas moléculas[176]. 

Apresenta toxicidade para muitos organismos e estuda-se o seu efeito carcinogênico e 

mutagênico. Desta forma, o VC é proibido em muitos países por causa de preocupações com a 

saúde, mas ainda é amplamente utilizado em vários países[177,178].  

Corantes sintéticos, como o VC, são difíceis de biodegradar devido às suas complexas 

estruturas aromáticas, que lhes proporcionam estabilidade físico-química, térmica e 

óptica[177]. Devido à sua estabilidade estrutural e dificuldade de degradação, o VC é 

normalmente usado como um composto modelo para explorar a capacidade de remoção de 

corantes de adsorventes[179]. Desta forma, muitos grupos de pesquisa têm se dedicado a 
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desenvolver materiais que possibilitem a remoção deste corante dos corpos aquáticos[178–

187].  

 

8.2 Ensaios de adsorção 

A carga positiva apresentada nas partículas dos compósitos de pani no estado sal 

esmeraldina, possibilita a aplicação destes materiais como adsorventes de moléculas aniônicas, 

como poluentes aniônicos, por exemplo. O corante VC se mostrou um candidato promissor, por 

apresentar os grupos sulfatos negativamente carregados em sua estrutura e o grande interesse 

na sua remoção dos efluentes. 

Primeiramente, obtivemos os espectros na região do UV-VIS do VC em vários pHs, a 

fim de acompanhar as variações nas bandas de adsorção. Os espectros obtidos nos valores de 

pH 2, 4, 7, 9 e 12 estão representados na Figura 37. Nota-se que a banda de adsorção muda 

drasticamente em valores de pH ácidos. 

 

Figura 37 – Espectros na região do UV-VIS do VC obtidos em pH 2, 4, 7, 9 e 12. 
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A análise de potencial Zeta dos materiais sintetizados, anteriormente discutida, mostra 

que estes apresentam carga superficial positiva apenas em pH próximo a 2. Desta forma, a 

adsorção do VC deverá ser mais eficiente em condições mais ácidas de pH.  

A aplicação da metodologia extensamente descrita pela literatura que realiza a separação 

do material adsorvente por centrifugação, como por Aliabadi e Mahmoodi[178], antes de 

determinar a absorbância do sistema estudado, mostrou-se ineficiente, acarretando na obtenção 

de resultados errôneos. A análise cuidadosa dos resultados inicialmente obtidos revelou que o 

corante VC não forma soluções verdadeiras em pH ácidos, formando micro aglomerados que 

precipitam até mesmo pelo efeito da gravidade, estabelecendo uma condição de equilíbrio entre 

as partículas precipitadas e a solução de VC após várias horas (após cerca de 6 horas). A Figura 

38 apresenta as soluções de VC (300 mg L-1, pH = 2) com e sem o adsorvente PQ (50 mg L-

1)(a) e após 6 h(b).  

 

Figura 38 – Soluções de vermelho congo com adsorvente (VC + PQ) e sem adsorvente (VC) em pH = 

2 no início(a) e após 6 h(b). 

 

 

 

A presença do material adsorvente descoloriu totalmente a solução, enquanto na solução 

de VC puro ocorreu a precipitação de partículas e manteve-se um equilíbrio:  
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moléculas em solução ↔ partículas aglomeradas precipitadas. 

 

O trabalho de Aliabadi e Mahmoodi[178] aplica compósitos sintetizados com pani 

(pani/MWCNT) e polipirrol (pirrol/MWCNT) modificados com nanotubos de carbono na 

adsorção do corante VC, separando os adsorventes por centrifugação á 2000 rpm por 20 min, 

obtendo eficiências de adsorção 91% para pani/MWCNT e 96% para pirrol/MWCNT pós 

apenas 5 minutos de adsorção. Resultados muitos similares foram alcançados para ensaios de 

adsorção realizados com o material PQ = 50 mg L-1 e [VC] = 250 mg L-1, representados na 

Figura 39, aplicando 4000 rpm por 3 min para a separação das partículas do adsorvente; estes 

resultados levantaram suspeitas, indicando que poderia haver erros sistemáticos não 

considerados e a aglomeração e precipitação do corante indicou ser a fonte de erro mais 

provável. 

 

Figura 39 – Curva de eficiência de adsorção versus e tempo para o ensaio de adsorção aplicando o 

material PQ utilizando 4000 rpm e 3 min. 

 

 

 

Aplicando a metodologia utilizada por Aliabadi e Mahmoodi[178], realizando a 

centrifugação da solução do corante a 2000 rpm, mas variando o tempo de centrifugação, 

obteve-se os espectros na região do UV-VIS representados na Figura 40. A concentração de 
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VC varia a medida que o tempo de centrifugação é aumentado, chegando próxima a zero no 

tempo de centrifugação utilizado por Aliabadi e Mahmoodi[178] (20 min) e, portanto, 

explicando as elevadas eficiências de remoção reportadas no trabalho. 

 

Figura 40 – Espectros na região do UV-VIS da solução de [VC] = 300 mg L-1, em pH = 2, nos tempos 

de centrifugação de 0, 5, 10 e 20 min a 2000 rpm, de acordo com o trabalho de Aliabadi e 

Mahmoodi[178]. 

 

 

Desta forma, foi necessário desenvolver uma metodologia para os ensaios de adsorção 

que possibilitasse a separação das partículas do adsorvente, de modo a não atrapalhar a obtenção 

dos espectros na região do UV-VIS, mas que também minimizasse o efeito da precipitação de 

partículas de VC. A medida que os ensaios de adsorção transcorreram, a adsorção das partículas 

de VC em solução desloca o equilíbrio: moléculas em solução ↔ partículas aglomeradas, e 

após tempos iguais ou superiores a 60 min a presença de aglomerados era desprezível e 

absorbância da solução permanecia constante. O acompanhamento cinético foi difícil de ser 

realizado, resultando em dados com margem de erro bastante elevada; isso se deve a retirada 

de alíquotas do sistema de adsorção carregar quantidades diferentes de aglomerados (difícil 

saber sobre a homogeneidade da distribuição de tamanhos), que se dissolveram no processo de 

diluição, acarretando em grandes desvios nas absorbâncias medidas. Após vários testes, o 
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tempo de centrifugação de 30 segundos se mostrou suficiente para remover apenas as partículas 

de adsorvente e após 60 min a presença de aglomerados é mínima, sendo possível quantificar a 

eficiência de adsorção. Desta maneira, os valores de absorbância foram obtidos após 60 min de 

reação de adsorção, diluindo 30 vezes a solução estudada, centrifugando por 30 segundos a 

2000 rpm e analisando a intensidade de absorção no comprimento de onda máximo do espectro. 

A curva de calibração representada na Figura 41 foi obtida em pH 2, analisando o 

máximo de adsorção em 663 nm. 

 

 

 

Todos os materiais sintetizados foram aplicados na adsorção do VC, utilizando [VC] = 

300 mg L-1, [Adsorvente] = 50 mg L-1, t = 60 min e os resultado são demonstrados na Figura 

42. Os materiais modificados com quitosana (PQ e PQM) apresentam eficiências de remoção 

superiores, enquanto os compósitos contendo α-MoO3 tem eficiências de remoção semelhantes 

à da P. Estes dados indicam que a quitosana melhorou a organização das cadeias da pani, o 

mesmo não é válido para as partículas de α-MoO3, talvez pela pequena quantidade de partículas 

de α-MoO3 utilizada e o elevado tamanho das partículas (baixa relação área superficial/volume). 

Os materiais PQ e PQM apresentaram eficiências de remoção muito semelhantes, sendo que o 

Figura 41 – Curva de calibração para o vermelho congo em pH 2 determinada por UV-VIS. 
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material PQ foi escolhido para prosseguir nos estudos de adsorção por se tratar de um material 

mais simples síntese. 

 

Figura 42 – Eficiência dos materiais P, PQ, PM7,5, PM15 e PQM na adsorção do corante VC ([VC]= 

300 mg L-1) em pH 2. 

 

 

O efeito do pH na eficiência de remoção do compósito PQ foi estudado utilizando [VC] 

= 300 mg L-1, [PQ] = 50 mg L-1 e 60 min de tempo de adsorção nos valores de pH igual a 2, 4, 

7, 9 e 12. A Figura 43 apresenta a curva eficiência de remoção versus o pH. 
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Figura 43 – Curva de eficiência de remoção do corante VC pelo compósito PQ versus a variação do pH. 

[VC] = 300 mg L-1 e [PQ] = 50 mg L-1. 

 

 

O pH da solução é um importante fator operacional nos fenômenos interfaciais 

envolvidos no processo de adsorção, pois pode afetar as propriedades das moléculas de 

adsorvente e a carga superficial do adsorvente. A eficiência de remoção é fortemente 

dependente do pH, sendo mais pronunciada em pHs mais ácidos e próxima a zero em pHs 

básicos. Tais resultados estão em concordância com aqueles obtidos de potencial Zeta, que 

indicaram que em pHs menores que 3 a PQ apresenta carga superficial positiva e, assim, sendo 

capaz de adsorver as moléculas negativamente carregadas de VC. Isso pode ser devido ao 

aumento no número de sítios com carga positiva em valores de pH decrescentes (dopagem das 

cadeias de pani), o que favorece a atração eletrostática entre o corante aniônico VC e o 

compósito PQ. À medida que o pH foi aumentado, os prótons da pani sal esmeraldina foram 

sendo neutralizados, diminuindo a carga superficial positiva das partículas e, por consequência, 

desfavorecendo o processo de adsorção. Em pH básicos, a pani se encontra no estado base 

esmeraldina, sem carga positiva, e os baixos valores de eficiência de remoção se devem a 

adsorção de moléculas de VC por forças de van der Waals. 

O efeito da concentração de adsorvente PQ é descrito pela Figura 44. A inclinação da 

curva descrita pela Figura 44 não é elevada, indicando que altas doses de adsorvente podem 

não ser tão eficazes para a remoção do corante. Uma possível explicação é que a etapa limitante 
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do processo de adsorção seja o deslocamento do equilíbrio: moléculas em solução ↔ partículas 

aglomeradas. 

 

Figura 44 – Curva da variação de eficiência de remoção do corante VC versus a concentração de PQ. 

 

 

Desta forma, a habilidade de formar filmes da quitosana e a reversibilidade das reações 

de protonação/desprotonação e conversão nos estados leucoesmeraldina e pernigranilina da 

pani podem ser utilizadas para formar filmes/películas do material PQ, de maneira a 

potencializar a sua aplicação na remoção de poluentes ou para a adsorção de espécies de 

interesse. As paredes de recipientes ou tubulações podem ser revestidas de películas de PQ e, 

após o processo de adsorção, uma solução de pH básico realiza a dessorção, recuperando o 

adsorvente. Filmes condutores de PQ com a mesma finalidade e a aplicação de um potencial 

pode realizar a dessorção pela mudança de estado de oxidação de esmeraldina para 

leucoesmeraldina ou pernigranilina, também recuperando o adsorvente. 

Filmes de PQM podem ser utilizados para processos conjuntos de adsorção e 

fotodegradação, aproveitando a capacidade adsortiva demonstrada por este material e as 

propriedades fotocatalíticas dos sítios ácidos e básicos de Lewis possuídas pelo α-MoO3. 
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8.3 Simulação de filtro de adsorção 

Foi construído um filtro em uma bureta, adaptando o exemplo apresentado por Aliabadi 

e Mahmoodi[178], a fim de simular a aplicação do compósito PQ em filtros conforme a Figura 

42. Estudou-se a necessida de cada umas das partes utilizadas, sendo que, como indicado na 

Figura 45(a), além da camada de material adsorvente, outras 3 partes se mostraram necessárias: 

uma camada de algodão na ponta inferior da bureta para evitar a lixiviação das demais camadas 

durante a passagem do eluente; uma camada de areia de baixa granulometria entre a camada de 

algodão e a camada de material adsorvente, com o objetivo de evitar a lixiviação do material 

adsorvente durante a passagem do eluente; e uma camada de areia de elevada granulometria 

sobre a camada de material adsorvente, fundamental para manter a camada de material 

adsorvente compactada e evitar a sua dispersão na solução de corante. A camada superior de 

areia de elevada granulometria se mostrou necessária para evitar que a mesma restrinja a 

passagem da solução de corante, como foi constatado quando utilizado areia de menores 

granulometrias. As alturas das camadas de areia não se mostraram como variáveis que 

influenciam do fluxo de eluente e/ou do processo de adsorção e dessorção; já a camada de 

algodão tem efeito pronunciado, limitando fortemente o fluxo de eluente, e a menor camada de 

algodão necessária foi utilizada. Realizou-se um teste em um sistema similar ao indicado pela 

Figura 45(a), construído sem a camada de material adsorvente, onde a remoção do corante não 

foi constatada. Na Figura 45(b) tem-se a representação do experimento de adsorção realizado 

utilizando VC na concentração de 300 mg L-1 em pH = 2. A solução filtrada deixa o filtro sem 

coloração, indicando que o corante foi adsorvido pelo material adsorvente de maneira eficiente. 

A análise criteriosa da Figura 45(b) revela que ocorreu lixiviação de parte do material 

adsorvente, como observado pela coloração levemente escura no topo da camada inferior de 

areia (areia de menor granulometria), indicando que o material adsorvente apresenta partículas 

de pequena granulometria que são capazes de serem arrastadas pelo eluente com a força 

gravitacional; assim, ocorre a necessidade de se utilizar areia de granulometria inferior. A 

solução filtrada apresentou coloração levemente amarelada, fato atribuído a lixiviação de 

minúsculas partículas de areia que conseguiram percolar a camada de algodão, ainda que grande 

parte das partículas de granulometria muito baixa tenham se perdido durante as múltiplas 

lavagens; desta forma, a utilização de areia de granulometria muito pequena não se mostra 

adequada nesta configuração. Portanto, para melhorar o sistema utilizado, poder-se-á utilizar-

se de areia com granulometria inferior a 65 mesh, de maneira a dificultar a percolação das 
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partículas do adsorvente, mas que não possua partículas de areia de granulometria muito baixa 

que possam ser eluídas. 

 

Figura 45 – Esquema do filtro montado com o material PQ(a), durante a adsorção do corante ([VC] = 

300 mg L-1, pH = 2)(b) e na dessorção do corante com solução NaOH 0,5 mol L-1(c). 

 

 

Como indicado na seção anterior, a adsorção do corante VC com o material PQ em pHs 

básicos é desprezível (Figura 45) e, assim, a dessorção do VC é possível ao se utilizar uma 

solução básica como eluente. A Figura 45(c) tem a representação da dessorção realizada com 

NaOH 0,5 mol L-1 como eluente, que se mostrou efetiva e rápida. A reação de dessorção ocorre 

pela desprotonação das cadeias da polianilina no compósito pela neutralização com a solução 

básica eluída, ocasionando transição do estado polianilina sal esmeraldina para base 

esmeraldina (como demonstrado na Figura 3), tornando o polímero neutro e a dessorção do VC 

de carga negativa favorável.  

Foi testada a adsorção e dessorção dos corantes amarelo crepúsculo, amarelo G e preto 

reativo (300 mg L-1 em pH = 2), também aniônicos, representado na Figura 46. As soluções 

filtradas deixam o filtro sem coloração, indicando que o processo de adsorção destes corantes 

a b c 
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pelo material PQ também foi eficiente. No caso do corante amarelo crepúsculo, a solução 

filtrada deixa o filtro com uma leve coloração, indicando que a cinética de adsorção deste 

corante pelo material PQ possivelmente é mais lenta em relação aos demais corantes utilizados. 

A filtração da solução de preto reativo foi mais lenta que para as demais soluções testadas, 

possivelmente devido ao peso molecular elevado. Outra influência pode ser dos muitos grupos 

funcionais presentes na molécula corante, que tornam a solução mais viscosa e as interações 

com as partículas de areia e do material adsorvente o que, consequentemente, diminuem a 

fluidez da solução. 

 

Figura 46 – Esquema do filtro montado com o material PQ durante a adsorção dos corantes amarelo 

crepúsculo, amarelo G e preto reativo (300 mg L-1, pH = 2). 

 

 

Da mesma forma que para a adsorção do VC, a dessorção destes corantes foi realizada 

com a eluição de solução NaOH 0,5 mol L-1, de forma eficiente e rápida. 
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9. Aplicação dos compósitos na eletro-oxidação do etanol 

Os compósitos sintetizados foram empregados na eletro-oxidação do álcool etílico 

utilizando eletrodo de pasta de carbono. Foi escolhido o álcool etílico por ser um analíto de 

baixo custo, fácil obtenção e menos tóxico entre os materiais usualmente utilizados para a 

produção de H2, apesar de sua estrutura ser mais complexa que outras moléculas, como a do 

álcool metílico.  

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos utilizando o sistema de três eletrodos, com 

eletrodo de pasta de carbono como eletrodo de trabalho modificado com os materiais 

sintetizados. Não foram estudadas as melhores proporções de modificação a serem utilizadas, 

utilizando-se as mesmas proporções de modificadores (10%) que foram otimizadas para 

obtenção dos perfis voltamétricos dos materiais. Foi analisada a variação de corrente no 

potencial anódico de 0,24 V, utilizando H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito de suporte. Os 

voltamogramas obtidos na velocidade de varredura de 100 mV s-1 estão representados na Figura 

47(a), juntamente com o eletrodo de pasta de carbono sem modificação (EPC), e as densidades 

de correntes no potencial anódico de 0,24 V obtidas na ausência e presença de etanol 5% são 

comparadas na Figura 47(b). Resultados similares foram obtidos nas velocidades de 50 e 25 

mV s-1. 

 

Figura 47 – Voltamogramas cíclicos obtidos para o EPC, e para os eletrodos modificados com 10% de 

P, PM7,5 e PM15 em H2SO4 0,5 mol L-1 + Etanol 5% (a) e as densidades de correntes no potencial 

anódico de 0,24 V(b) determinadas em H2SO4 0,5 mol L-1 e H2SO4 0,5 mol L-1 + Etanol 5%, obtidos na 

velocidade 100 mV s-1, no sistema de 3 eletrodos e utilizando a faixa de potencial de -0,5–1,1V vs 

Ag/AgCl(3M). 

 

 

a b 
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As densidades de correntes no potencial anódico de 0,24 V dos materiais P e PM7,5 

apresentaram apenas um sutil aumento na presença do álcool etílico de 5%. A pequena elevação 

de densidade de corrente do material PM7,5 pode ser atribuída ao fato de neste material, e a 

menor quantidade de partículas de α-MoO3. Enquanto que para o material PM15 a elevação de 

densidade de corrente foi de 84%, indicando que este material é promissor para a eletrocatálise 

do álcool etílico. As cadeias da pani podem estar funcionando como uma malha conectora entre 

as partículas de α-MoO3, tornando as partículas de α-MoO3 melhor dispersas e acarretando em 

melhora nos processos de transferência de carga no material PM15. 

 A variação da densidade de corrente no potencial anódico de 0,24 V do compósito PM15 

com a variação da concentração de álcool etílico foi estudada utilizando a técnica de voltametria 

cíclica, H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito de suporte no sistema de três eletrodos, e os 

resultados são representados na Figura 48. 

 

Figura 48 – Curva de densidade de corrente no potencial anódico de 0,24 V versus concentração de 

etanol.  

 

 

Estudos mais aprofundados da aplicabilidade do material e em uma faixa mais ampla de 

concentrações de álcool etílico apresentaram problemas de reprodutibilidade e repetibilidade, 

que pode ser atribuída a baixa homogeneidade das partículas de α-MoO3 no material. Assim, a 
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utilização de partículas de α-MoO3 de tamanho menor na síntese de materiais híbridos, pode 

possibilitar a obtenção de melhor dispersibilidade das partículas e, portanto, materiais mais 

promissores para a eletrocatálise do álcool etílico e outras substâncias. 
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10.  Síntese e caracterização de compósitos de pani, quitosana e WO3·H2O 

Foram desenvolvidos materiais modificados com o WO3·H2O sintetizado, com sua 

caracterização descrita anteriormente, por ser um semicondutor, com baixo valor de bandgap, 

estrutura lamelar e com propriedades catalíticas e eletrocrômicas.  

A proporção de WO3·H2O utilizada foi determinada pela análise térmica do material PM15, 

com base na quantidade de α-MoO3 inserida na rede polimérica da pani. 

O mecanismo proposto é similar ao discutido anteriormente para a síntese dos compósitos 

de pani, quitosana e α-MoO3. Em adição, pode-se imaginar que o meio reacional ácido pode 

ocasionar a abertura de lamelas de WO3·H2O, o que possibilitaria a adsorção e posterior 

polimerização de cátion anilínio nestas lamelas estendidas, formando cadeias de pani nestas 

lamelas. Formação de pani nas lamelas do WO3·H2O poderá ser comprovada pelo deslocamento 

pico (020) característicos do WO3·H2O no difratograma de Raios X para menores valores de 

2θ (alargamento do espaço lamelar), alargamento das bandas da pani no espectro na região do 

UV-VIS (interação das cadeias de pani com a estrutura do WO3·H2O), deslocamento dos 

estiramentos do WO3·H2O no espectro de FTIR para menores valores de número de onda 

(enfraquecimento das ligações entre as lamelas) e perdas de massa, relativas a estrutura da pani, 

em temperaturas superiores (estabilização das cadeias da pani) nos compósitos em relação ao 

WO3·H2O puro. 

 

10.1 Espectroscopia eletrônica na região do Ultravioleta-Visível 

A Figura 49 mostra os espectros na região do UV-VIS dos materiais sintetizados. A 

quitosana não apresenta banda de adsorção na região do UV-VIS e que a rota de síntese utilizada 

resulta na pani na forma de sal esmeraldina, com as bandas de absorção em 365 e 900 nm, 

referentes as transições π–π* nos anéis benzênicos da pani e π*–polarôn nos anéis 

quinóides[28,168]. Todos os materiais apresentam deslocamento hipsocrômico, indicado a 

interação da rede polimérica da pani com a quitosana e o WO3·H2O.  
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Figura 49 – Espectros de UV-VIS da P, quitosana, PW e PQW de 200 a 1000 nm obtidos em 2-N-metil-

pirrolidona sem controle de pH. 

 

 

A intensidade da banda relativa a transição π*–polarôn é levemente maior que para a 

transição π–π* nos espectros dos compósitos PW e PQW, como demonstrado na Tabela 10, 

indicando a presença de maior quantidade de segmentos íminicos do que amínicos, ou seja, uma 

leve superoxidação das cadeias pani. Uma possível explicação é que a presença das partículas 

de WO3·H2O com forte caráter ácido de Lewis, aumenta o caráter oxidante do meio reacional, 

levando a uma maior oxidação das cadeias da pani. 

 

Tabela 10 – Posição e intensidade no máximo de absorção das bandas de absorção na região do UV-

VIS para os materiais P, PW e PQW. 

Material 
π–π* π*– polarôn 

Posição (nm) Intensidade Posição (nm) Intensidade 

P 364 1,02 899 0,977 

PW 335 1,38 908 1,02 

PQW 338 1,03 902 0,950 
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10.2 Análise termogravimétrica 

As curvas termogravimétricas dos materiais quitosana comercial, P, PQ, WO3·H2O, PW 

e PQW são ilustradas na Figura 50. 

 

Figura 50 – Análise termogravimétrica de P, quitosana, PQ, WO3·H2O, PW e PQW em atmosfera de 

N2, com vazão de 100 mL min-1 e com rampa de aquecimento de 10 ºC min-1. 

 

 

A curva termogravimétrica do WO3·H2O indica que ocorrem duas pequenas perdas de 

massa que somam ~0,68% em 32 e 59 ºC no material. Estas perdas de massa podem ser 

atribuídas à perda de água fisicamente adsorvida nos cristais, respectivamente[129,153,154]. A 

terceira e maior perda de massa (~7,22%) ocorre em 213 ºC e pode ser atribuída como a perda 

de água quimicamente ligada.  

A curva termogravimétrica da quitosana comercial apresenta 2 estágios de perdas de 

massa: o primeiro estágio ocorre entre 20–200 ºC com perda de massa de 8,46% relativa a perda 

de água, enquanto o segundo estágio entre 200–800 ºC é relativo a perda de massa de 64,85% 

atribuída a decomposição das cadeias da quitosana, ao final tem-se 26,40% de resíduo. 
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Os materiais P, PQ, PW e PQW apresentam 4 perdas de massa e os valores são 

resumidos na Tabela 11. A primeira perda ocorre entre 20–130 ºC e é atribuído a perda de água 

adsorvida, HCl e componentes voláteis; na segunda, entre 130–260 ºC, ocorre a liberação de 

oligômeros remanescentes da síntese; a terceira, 260–600 ºC, compreende a decomposição das 

cadeias da quitosana, vaporização de íons dopantes; a perda entre 600–800 ºC, degradação das 

cadeias poliméricas da pani e ruptura dos anéis benzênicos[22,171]. 

 

Tabela 11 – Perdas de massa dos materiais P, PQ, PW e PQW nas respectivas faixas de temperatura. 

Material 20–130 ºC 130–260 ºC 260–600 ºC 600–800 ºC Resíduo 

P 12,06% 4,90% 15,00% 01,77% 66,28% 

PQ 04,33% 8,81% 18,24% 20,10% 66,52% 

PW 09,71% 10,34% 31,89% 06,34% 41,73% 

PQW 09,11% 21,60% 13,18% 03,86% 52,25% 

 

A menor perda de massa de PW em relação a P no intervalo de 20–130 ºC pode ser 

atribuída a estabilização das cadeias de pani pela interação dos grupos íminicos protonados das 

cadeias de pani com os grupos óxido (O2-) e aquo (H2O) do WO3·H2O e os átomos de nitrogênio 

ou elétrons π dos anéis aromáticos da pani com os sítios ácidos da estrutura do óxido. A perda 

de massa superior de PW nos outros intervalos de temperatura se deve a perda de água 

quimicamente ligada na estrutura do WO3·H2O (213 ºC) e degradação de cadeias de pani com 

peso molecular menor que em P. Estes resultados comprovam a polimerização dos íons anilínio 

no espaço interlamelar expandida e sobre a estrutura do WO3·H2O, gerando cadeias de pani 

com menor peso molecular, que se degradam em temperaturas inferiores, resultando em menor 

porcentagem de resíduo para que PW em relação a P.  

As menores perdas de massa de PQW em relação a P nos intervalos 20–130 ºC e 260–

600 ºC se deve ao aumento de estabilidade térmica, é atribuído as ligações intra e inter ligações 

de hidrogênio na rede polimérica da pani com os grupos hidroxil, amino e acetil da 

quitosana[170] e interação dos grupos íminicos protonados das cadeias de pani com os grupos 

óxido (O2-) e aqua (H2O) do WO3·H2O e os átomos de nitrogênio ou elétrons π dos anéis 

aromáticos da pani com os sítios ácidos da estrutura do óxido. Enquanto a maior perda de massa 

de PQW em relação a P nos intervalos 130–260 ºC e 600–800 ºC se devem a degradação das 

cadeias de quitosana presentes na estrutura e a degradação de cadeias de pani de peso molecular 

inferior. A maior porcentagem de resíduo de PQW em relação a P comprova a incorporação 
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das partículas de WO3·H2O na rede polimérica da pani, enquanto a maior porcentagem de 

resíduo de PQW em relação a PW sugere o graft entre a cadeias da pani com as cadeias da 

quitosana. 

 

10.3 Microscopia eletrônica de varredura 

A Figura 51 apresenta as imagens de MEV dos materiais com ampliação de 1000x para 

P e de 2500x para PW e PQW. Pode-se observar que P se apresenta na forma de aglomerados 

sem morfologia definida (Figura 51a), que implica que elas estão bem interconectadas entre si 

por interações π–π* entre as cadeias de elevada energia de ligação, o que dificulta sua 

dispersão[76,100]. Além disso, os espaços abertos são bloqueados, o que reduz a área 

superficial eletroquímica das partículas e impede a infiltração de eletrólitos. 

 

Figura 51 – Imagens de MEV de P(a) com ampliação de 1000x e de PW(b) e PQW(c) com ampliação 

de 2500x.  

 

 

a b 

c 
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Os materiais modificados com WO3·H2O (Figura 51b) apresentam as partículas de 

WO3·H2O (Figura 51c) dispersas homogeneamente nas matrizes poliméricas da pani e pani-

quitosana. O material PQW apresenta mais partículas de WO3·H2O que PW, indicando que as 

cadeias de pani melhor orientadas no compósito PQ apresentam mais sítios de cadeias da pani 

disponível, o que possibilita maior incorporação de partículas de WO3·H2O. Entretanto, a 

hipótese do recobrimento das agulhas de WO3·H2O pelas cadeias de pani no material PW 

também deve ser considerada. 

A maior incorporação de partículas de WO3·H2O na matriz pani-quitosana em relação 

a pani se deve a interação dos grupos óxido (O2-), aqua (H2O) e íons tungstênio (V) com um 

número maior de sítios amínicos e íminicos das cadeias de pani.  

A polimerização do íon anilínio nas lamelas expandidas da estrutura da WO3·H2O pode 

ter ocorrido, expandindo o espaçamento interlamelar e formando estruturas com partículas de 

WO3·H2O interconectadas por meio de cadeias de pani e pani-quitosana. 

 

10.4 Propriedades eletroquímicas 

A fim de conhecer os aspectos relacionados aos processos de oxirredução que ocorrem 

nos materiais estudados, a Figura 52 apresenta os voltamogramas cíclicos obtidos de P e dos 

materiais híbridos PW e PQW nas velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

250 e 500 mV s-1. Os picos mais agudos e deslocados para potenciais mais negativos nos 

materiais modificados com quitosana e WO3·H2O indicam que os processos de injeção de carga 

estão facilitados em relação a P. São nítidos os dois pares de picos característicos da pani em 

0,24/0,03 V e 0,87/0,83 V; o pico em 0,24 V tem maior intensidade devido a elevada corrente 

de prótons e ânions, enquanto o pico no sentido reverso (0,03 V) apresenta menor intensidade 

devido a menor mobilidade dos ânions[172]. Comparando com os voltamogramas de P, nota-

se menores deslocamentos dos picos para maiores valores de potencial com o aumento da 

velocidade de varredura e os picos mais agudos, o que indica a existência de processos de 

injeção de carga facilitados em relação a P. Os menores deslocamentos podem ser entendidos 

como resultado do recobrimento das cadeias de pani sobre as cadeias de quitosana e as 

partículas de WO3·H2O, aumentando a área superficial, reduzindo o comprimento de difusão 

sobre o qual os íons e os elétrons devem se transferir durante o processo de carga/descarga. Em 

adição, as partículas de WO3·H2O são semicondutoras, podendo atuar como suporte para o 

carregamento do pani e construindo um corredor de corrente altamente condutivo[175]. 
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Figura 52 – Voltamogramas cíclicos obtidos para P(a) e para os compósitos PW(b) e PQW(c) nas 

velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 e 500 mV s-1, em H2SO4 (0,5 mol L-1), 

de -0,6–1,1 V vs Ag/AgCl(3M).  

 

 

a 

b 
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 A região anódica entre 0,6-0,0 V dos voltamogramas do compósito PQW apresenta o 

perfil capacitivo do WO3·H2O, indicando o sinergismo entre as propriedades capacitivas dos 

componentes na capacitância do compósito. Enquanto que a ausência do comportamento 

capacitivo nos voltamogramas do compósito PW reforça a hipótese do recobrimento das 

partículas de WO3·H2O pelas cadeias de pani, aumentando a área eletroativa e impedindo a 

resposta capacitiva das partículas de WO3·H2O. 

A densidade de corrente inferior do segundo pico de oxidação do compósito PQW, da 

mesma forma que para os compósitos PM15 e PQM, indica que as partículas de WO3·H2O 

estabilizam os sítios amínicos das cadeias de pani, tornando a oxidação destes sítios menos 

favorável. 

A Tabela 12 e a Figura 53 apresentam as correntes no potencial anódico de 0,24 V 

determinadas para todos os materiais nas velocidades de varredura estudadas. Em todas as 

velocidades de varredura, o compósito PW apresentou corrente de pico superior aquelas dos 

demais materiais, principalmente em elevadas velocidades de varredura, 237% em relação a P 

a 500 mV s-1, por exemplo. O material PQW apresentou correntes superiores aquelas obtidas 

para a P, exceto a baixas velocidades de varredura, além de processos de injeção de carga mais 

facilitados indicados pelo deslocamento dos picos do voltamograma para menores potenciais e 

picos mais agudos[22]. 

 

c 
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Tabela 12 – Intensidades de correntes no potencial anódico de 0,24 V para os materiais P, PW e PQW 

nas velocidades de varredura de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 e 500 mV s-1. 

Velocidade de Varredura 

(mV s-1) 

Densidade de corrente no potencial anódico de 0,24V (mA cm-2) 

P PW PQW 

500 31,00 73,46 34,19 

250 19,99 59,43 20,34 

150 11,87 45,63 16,92 

125 14,47 41,68 16,34 

100 12,53 36,76 14,48 

75 9,23 30,61 11,22 

50 5,83 23,52 8,51 

25 3,87 12,85 4,13 

10 2,71 5,96 1,78 

5 0,83 3,23 0,95 

 

Figura 53 – Intensidade de corrente no potencial anódico de 0,24 V de versus a velocidade de varredura 

dos compósitos P, PQW e W. 
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11. Considerações finais 

Desenvolveu-se uma rota simples para a recuperação do metal tungstênio a partir de 

filamento de lâmpadas halógenas H4, de baixo custo, em baixa temperatura, reprodutível e sem 

uso de solventes orgânicos.  

A difratometria de raios X, refinamento de estrutura pelo método de Rietveld, 

espectroscopia FTIR, Raman e UV-VIS, EDS, TG, DTG, DSC, potencial Zeta, Vc e MEV 

determinaram que o tungstênio foi recuperado na forma de WO3·H2O de estrutura ortorrômbica, 

com elevada cristalinidade, com tamanho médio de cristalito de 34 nm, com partículas de 

morfologia na forma de agulhas. O potencial Zeta indicou que as partículas apresentam carga 

negativa e suspensões de WO3·H2O são estáveis apenas em pHs superiores a 4. O material 

apresenta 3,86% de α-MoO3 advindo do molibdênio presente na superfície dos filamentos.  

O refinamento de estrutura pelo método de Rietveld indicou que o óxido de molibdênio 

é a fase α-MoO3 pura.  

As espectroscopias FTIR e UV-VIS informam que ocorre interação da matriz polimérica 

da pani sal esmeraldina com a quitosana e α-MoO3. 

As imagens de MEV indicam que a pani pura apresenta morfologia na forma de 

aglomerados, o compósito PQ apresenta morfologia fibrosa, o que indica potenciais aplicações 

em supercapacitores as partículas de α-MoO3 distribuídas aleatoriamente na rede polimérica 

dos compósitos. Os compósitos possuem estabilidade térmica superior à da pani pura, que pode 

ser relacionado a interação entre as cadeias de pani e quitosana por meio de forças de van der 

Waals e dos elétrons π da pani com os sítios ácidos das partículas de α-MoO3. Os potenciais 

Zeta das dispersões se deslocaram para região mais positiva quando comparada com a pani 

pura, devido ao efeito sinérgico de grupos NH2 e O2- protonados nas cadeias de quitosana e de 

pani e das partículas de óxido. 

Os compósitos de quitosana apresentam maiores densidades de corrente em todas as 

velocidades de varredura estudadas, indicando maior quantidade de sítios ativos acessíveis e 

promissor para a aplicação em capacitores, comportamento que não é relatado na literatura.  

O material PM7,5 apresentou banda polarônica de baixa intensidade e a banda em ~400 

nm com grande deslocamento para o ultravioleta, perdas de massa superiores aos demais 

compósitos e densidades de corrente menores, indicando que 7,5% de α-MoO3 de modificação 

resultou em decréscimo das propriedades físico-químicas da pani. Os compósitos PM15 e PQM 
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apresentam promissoras características capacitivas indicadas por processos de injeção de carga 

facilitados e densidades de corrente superiores. 

A eficiência de remoção do corante vermelho congo pelo compósito PQ é fortemente 

dependente do pH e favorável em condições ácidas. O filtro construído indica a viabilidade da 

utilização e reuso deste material como adsorvente para poluentes aniônicos, como o vermelho 

congo, amarelo crepúsculo, amarelo G e preto reativo testados. 

A aplicação dos materiais na eletro-oxidação do etanol indicaram que o material PM15 

apresenta desempenho promissor, mas de difícil reprodutibilidade e repetibilidade, que é 

atribuída a não homogeneidade das partículas de α-MoO3 no compósito. 

A espectroscopia de infravermelho e UV-VIS mostraram que os compósitos apresentam 

as bandas características da pani na forma sal esmeraldina. A análise termogravimétrica indicou 

que os compósitos possuem estabilidade térmica superior à da pani pura e a maior porcentagem 

de resíduo do compósito PQW indica o graft entre a cadeias da pani com as cadeias da 

quitosana. As partículas de óxido estão uniformemente distribuídas nas redes poliméricas, 

sendo que a incorporação maior no compósito PQW. As densidades de corrente do compósito 

PW são bastante superiores á de P devido a processos de injeção de carga facilitados, devido a 

maior área ativa, decorrente do recobrimento das agulhas de WO3·H2O pelas cadeias de pani. 

As densidades de corrente do compósito PQW são superiores, com contribuição capacitiva do 

óxido. 
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12.  Perspectivas 

A continuação do trabalho pelo grupo de pesquisa dar-se-á da seguinte forma: 

•  Continuação a determinação das propriedades físico-química dos materiais 

desenvolvidos; 

• Modificação da pani com partículas de óxido de molibdênio de tamanho inferior; 

• Desenvolvimento e aplicação de filmes/películas dos materiais PQ e PQM para a 

aplicação na remoção de poluentes; 

• Explorar as características adsortiva e fotocatalítica do compósito PQM; 

• Determinar as características capacitivas dos compósitos. 
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Glossário 

Agente estabilizante – Espécie química que adsorve preferencialmente em determinado(s) 

plano(s) e determina a forma das partículas sintetizadas[149]. 

 

Atuador – Um mecanismo de energia usado para efetuar o movimento do robô; um motor ou 

transdutor que converte energia elétrica, hidráulica ou pneumática em movimento[188]. 

 

Bandgap – Diferença de energia entre a parte inferior da banda de condução e a parte superior 

da banda de valência em um semicondutor ou isolante[189]. 

 

Capacitor – A carga em uma placa dividida pela diferença de potencial entre as placas[189]. 

 

Deslocamento hipsocrômico – Mudança de uma banda espectral para uma frequência mais 

alta ou um comprimento de onda mais curto após substituição ou mudança no meio. É 

informalmente referido como mudança para o azul[189]. 

 

Dedoping – processo inverso a dopagem. 

 

Dopante – na química de polímeros: 

Agente de transferência de carga usado para gerar, por oxidação ou redução, cargas positivas 

ou negativas em um polímero intrinsecamente condutor[189]. 

 

Grafting - na química de polímeros: 

Reação na qual uma ou mais espécies de blocos estão conectadas à cadeia principal de uma 

macromolécula como cadeias laterais com características constitucionais ou configuracionais 

diferentes das da cadeia principal[189]. 

 

Metaestabilidade – de uma fase: 

Um termo que descreve o estado de uma fase na qual uma barreira de energia deve ser superada 

antes dessa fase pode se transformar em uma fase de energia de Gibbs molar e energia de 

Helmholtz molar inferior[189]. 
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Em um sentido termodinâmico, o estado de equilíbrio é o estado com a menor energia de Gibbs 

molar; um estado metaestável corresponde a um mínimo relativo na energia de Gibbs 

molar[189]. 

 

Pseudocapacitor – armazenamento de energia através de reação(s) redox e reversível(is) na 

superfície de um eletrodo que fornece uma resposta capacitiva[104]. 

 

Rexp – Fator esperado: 

Estimativa para erro ideal que pode ser alcançado. 

 

Rp – Fator de perfil: 

Indica a concordância entre o perfil de difração simulado e o perfil experimental. 

 

Rwp – Fator de perfil ponderado: 

Considera o erro associado a cada valor da intensidade. 

 

Supercapacitor – armazenamento de energia através reação(s) redox e reversível(is) rápida(s) 

na superfície do eletrodo que fornece uma resposta capacitiva[1]. 

 

χ – Fator de Qualidade de Ajuste: 

Relação entre Rwp e Rexp que informa a qualidade o refinamento. 

χ2 = (
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
)

2

 


