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5 EXPERIMENTAL 
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5.1  Materiais e Reagentes 
 

Os solventes e reagentes comerciais utilizados eram de grau analítico, e foram utilizados 

em sua forma original, salvo se mencionado o contrário. A água utilizada foi destilada e 

desionizada. 

 

 Metavanadato de Sódio P.A.  (Alfa Inorganics). 

 Resina DOWEX 50 W-X4, catiônica forte (J. T. Baker Chemical). 

 Ácido Clorídrico e Hidróxido de Sódio (Merck). 

 Etanol, metanol, 2-propanol, hexano. (Sigma-Aldrich) 

 Gases: Argônio, Oxigênio e Nitrogênio (White Martins) 

 4,5-diamino-2,6-dimercaptopirimidina (Aldrich). 

 

5.2   Sínteses 

5.2.1 Síntese de Pentóxido de Vanádio Hidratado (V2O5.nH2O) 

O preparo da suspensão de V2O5.nH2O foi realizado de acordo como descrito na 

literatura80,260 e devidamente adaptado pelo grupo261,262,263. Uma solução de metavanadato de sódio 

(0,1 mol dm-3) foi percolada em uma coluna com resina de troca iônica na forma ácida, resina 

DOWEX 50 W-X4, catiônica forte. A resina foi condicionada na forma ácida passando-se uma 

solução de ácido clorídrico (1,0 mol dm-3), sendo o excesso de ácido eliminado lavando-se a 

coluna com água deionizada. 

A solução de ácido polivanádico, alaranjada quando recém preparada, polimerizou-se por 

processo auto-catalítico gerando uma suspensão vermelho-escura, que atinge a condição de gel de 
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V2O5.nH2O após uma semana de repouso à temperatura ambiente. Esta suspensão é utilizada para 

preparar o xerogel de pentóxido de vanádio - VXG - por evaporação do solvente90,98. 

Trabalhos anteriores têm demonstrado uma variação na quantidade de água na matriz de 

vanádio, relacionada com fatores tais como: temperatura ambiente, umidade relativa e velocidade 

de evaporação do solvente no processo de formação do filme lamelar. Assim, o melhor meio de 

expressar a formulação das matrizes de pentóxido de vanádio é V2O5.nH2O, podendo n variar entre 

1,5 e 2,5 moléculas de água. 

5.2.2 Síntese de Co(3-TRPyP) e Co(4-TRPyP) 

As metaloporfirinas descritas neste tópico foram sintetizadas por Ildemar Mayer em seu 

doutorado no nosso laboratório, foram estes materiais que utilizei nas intercalações no pentóxido 

de vanádio. Apesar disso, decidiu-se incluir esse tópico para esclarecer os procedimentos de síntese 

dos materiais utilizados. 

Octakis(2,2’-bipiridil-1 κ2N,1 κ2N’,2 κ2N,2 κ2N’,3 κ2N,3 κ2N’,4 κ 2Ν,4 κ2N’)tetracloro-

1 κCl,2 κCl,3 κCl,4 κCl-(μ4-5,10,15,20-tetra(3-piridil-1κN:2 κN’:3 κN”:4 κN’’’-porfirina)tetra-

rutênio-(4+)tetrakis(trifluorometanossulfonato) ou simplesmente H2(3-TRPyP), foi preparada 

segundo o método descrito na literatura264. 

Duzentos miligramas de meso-tetra(3-piridil) porfirina base livre (H2(3-TPyP)), foram 

solubilizados em 150 mL de ácido acético glacial e a este foram adicionados 630 mg do complexo 

[Ru(bipy)2Cl2] (bipy = 4,4”-bipiridina), ou seja, uma proporção de 1:4 da porfirina para o 

complexo de rutênio. Após refluxo e agitação por uma hora, a solução foi deixada em repouso até 

atingir a temperatura ambiente. Em seguida, o solvente foi removido completamente num 

evaporador rotatório. O sólido resultante foi solubilizado em metanol e mantido sob refluxo por 

mais 30 minutos. Este procedimento visou garantir a coordenação de quatro complexos de rutênio 

aos átomos de nitrogênio dos grupos piridina periféricos do anel porfirínico. 
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O metanol foi removido e o sólido remanescente foi redissolvido em 5 mL de DMF (N,N’-

dimetilformamida). O produto final coletado por meio de precipitação, realizada gotejando-se 

solução aquosa concentrada de trifluorometanossulfonato de lítio [Li(CF3SO3)]. O precipitado 

marrom floculoso de [H2(3-TRPyP)](CF3SO3)4 foi filtrado num funil de placa sinterizada, 

purificado por sucessivas recristalizações e, finalmente, por cromatografia em coluna de alumina 

neutra, utilizando como eluente uma mistura 1:9 de etanol:diclorometano. O sólido marrom obtido 

após remoção do solvente foi secado num dessecador sob pressão reduzida, na presença de sílica-

gel. 

O produto foi caracterizado por espectrometria de absorção atômica de rutênio e o 

resultado foi consistente com a presença de quatro complexos de rutênio ligados aos átomos de 

nitrogênio piridínicos da H2(3-TPyP). Isto foi confirmado pelo resultado de análise elementar, que 

foi consistente com a fórmula mínima C120H90N24Ru4Cl4(CF3SO3)4.12H2O (3226,7 g.mol-1): Exp. 

(Calc.) %C = 46,02 (46,15%); %H = 3,49 (3,56%) e %N = 10,22 (10,42%), indicando um teor de 

6,6% de água. 

A supermolécula H2(4-TRPyP) foi obtida por um procedimento análogo a este descrito 

acima. Os complexos da H2(3-TRPyP) e da H2(4-TRPyP) com cobalto foram preparados pela 

reação dessas porfirinas base-livre com o acetato correspondente, Co(CH3COO)2.nH2O. A 

molécula H2(3-TPyP) usada na síntese descrita acima também foi sintetizada pelo grupo. 

5.2.3 Intercalação de Metaloporfirinas Co(3-TRPyP) e Co(4-
TRPyP) em Gel de Pentóxido de Vanádio 

Procedeu-se a intercalação de materiais em pentóxido de vanádio segundo o seguinte 

enfoque: o gel de pentóxido de vanádio foi preparado por troca-iônica. Preparou-se solução aquosa 

com 10 mg de porfirina em 50 mL (~5 x 10-6 mol dm-3), à qual foi adicionado, sob agitação, gel de 

V2O5.nH2O até ocorrer saturação pelo mesmo, em geral ocorreu após 10 mL (concentração 
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aproximadamente de 1 x 10-3 mol dm-3), o que era confirmado por espectroscopia eletrônica (UV-

Vis) pelo desaparecimento das bandas da porfirina. A mistura resulta em precipitados gelatinosos 

insolúveis, cuja cor é marrom-avermelhada. Após 24 horas as soluções são postas para decantar e o 

sobrenadante contendo excesso de reagente é retirado. Os precipitados de cor marrom-avermelhada 

foram lavados por lixiviação, e mantido em suspensão aquosa para propósitos de manipulação. 

5.2.4 Reação de DADMcP com Gel de Pentóxido de Vanádio 

A preparação do compósito de 4,5-diamino-2,6-dimercaptopirimidina (DADMcP) com 

pentóxido de vanádio foi feita diluindo 20mL do gel de V2O5.nH2O em 180 mL de acetonitrila. Foi 

preparada também uma solução de 10mg de DADMcP em 200 mL de acetonitrila. Sob agitação, 

verteu-se lentamente a solução do monômero na suspensão de pentóxido de vanádio e deixou-se 

reagindo por 24 horas. De maneira espontânea e lenta forma-se um precipitado verde ao longo do 

processo. 

Após as 24 horas, a solução foi posta para decantar e o sobrenadante contendo excesso de 

pentóxido de vanádio foi retirado. O precipitado foi lavado por lixiviação, e mantido em suspensão 

aquosa para propósitos de manipulação. A composição estimada por analise elementar é de cerca 

de 8% DADMcP para 92% de pentóxido de vanádio. 

5.2.5  Tampão Britton-Robinson (BR) 

O tampão BR foi preparado de uma mistura de ácidos fosfórico (pKa: 2,14; 7,20 e 12,74), 

ácido acético (pKa 4,75) e ácido bórico (pKa: 9,24; 12,74 e 13,8), com todos os componentes em 

concentração de 4 x 10-2 mol dm-3. O pH das soluções foi ajustado utilizando HCl e NaOH, 

conforme necessário, e monitorando o pH por meio auxílio de um pHmetro devidamente 

calibrado.265 

  



95 
 

 

5.3  Técnicas e Equipamentos 

5.3.1 Análise Elementar 

As análises elementares dos compostos foram realizadas na Central Analítica do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo, em um equipamento Perkin Elmer modelo CHN 2000, 

utilizando-se amostras sólidas dos materiais. 

5.3.2 Espectroscopia Eletrônica UV-Vis 

Os espectros eletrônicos realizados em solução foram obtidos em um espectrofotômetro 

Hewlett-Packard, modelo HP-8453A equipado com matriz de diodos, utilizando-se cubetas de 

quartzo com caminho ótico de 1 cm. 

5.3.3 Espectroscopia Vibracional no Infravermelho e no 
Infravermelho Próximo 

Os espectros de infravermelho foram registrados através das dispersões dos compostos em 

pastilhas de KBr, na região de 4000 a 400 cm-1 em um espectrofotômetro FTIR, modelo 8300 da 

marca SHIMADZU, com resolução de 4 cm-1, perfazendo uma média de 50 varreduras por 

espectro. Os espectros no infravermelho próximo (Near Infrared - NIR) foram obtidos com um 

espectroradiômetro modelo Fieldspec 3, da Analytical Spectral Devices Inc. Os espectros foram 

obtidos com uma resolução de 1 cm-1, com acumulação de 20 vezes e abrangendo de 400 a 2500 

nm (29000 a 4000 cm-1). 
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5.3.4 Voltametria Cíclica (VC) 

Foi utilizado um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT30 e uma célula 

convencional de três eletrodos que consistia de um eletrodo de trabalho, eventualmente de ouro ou 

platina; um eletrodo auxiliar (fio de platina em espiral confinado em um capilar de vidro adequado 

ao sistema) e o eletrodo de referência em capilar de Luggin. Os experimentos foram realizados em 

meio orgânico, o eletrólito suporte utilizado foi LiClO4 (0,1 mol dm-3, em acetonitrila) e o eletrodo 

de referência um fio de prata em AgNO3 (0,1 mol dm-3) (E = +0,503 V vs EPH). 

5.3.1 Microscopia de Força Atômica 

Os Filmes de compósitos foram obtidos transferindo-se uma gota do material para a 

superfície de mica recém clivada (Ted Pella Inc.), deixando-se evaporar à temperatura ambiente 

em uma câmara de fluxo laminar. As imagens foram obtidas num microscópio PicoSPM I 

(Molecular Imaging) com controlador PicoScan 2100 (Molecular Imaging) conectado ao 

controlador MACMode (Molecular Imaging) do laboratório, operando nos modos AFM de contato 

intermitente e MAC Mode, usando MAClevers tipo II (k~2.8N/m; f~60kHz) operando em 

condições ambiente com velocidade de varredura de 1Hz e 256 pontos por linha. 

5.3.2 Microscopia de Eletrônica de Varredura 

Pequenas frações das amostras foram dispersas em água destilada e agitadas manualmente 

até obter-se uma suspensão homogênea.  Com o auxílio de uma pipeta, uma gota de cada amostra 

foi depositada sobre um suporte de FTO; a seguir procedeu-se à secagem  à temperatura ambiente. 

As amostras foram montadas nos suportes para microscopia eletrônica de varredura usando-se cola 

de prata, cobertas com ouro por “sputtering” e observadas no microscópio eletrônico de varredura 
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LEO 440I, com tensão aceleradora de 20kV (Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura- 

Geociências - USP). 

5.3.3 Microscopia de Luz 

As amostras foram dispersas em água destilada e agitadas manualmente. Pequenas 

quantidades das amostras foram gotejadas sobre lâminas, secas à temperatura ambiente e 

observadas no microscópio óptico de luz modelo Axioplan 2 - Zeiss (Laboratório de Microscopia 

Eletrônica de Varredura- Geociências - USP). 

5.3.4 Difratometria de Raios X 

Os difratogramas de raios X de pó foram obtidos em um difratômetro de raios-X para pó, 

Rigaku Miniflex, com radiação Cu Kα (1,541 Å, 30 kV, 15 mA, passo de 0,02°, no intervalo de 

valores de 2° a 70°). As amostras dos materiais foram prensadas sobre placas de quartzo. As 

amostras na forma de filmes foram preparadas a partir da suspensão dos sólidos em água da 

seguinte maneira: com uma pipeta de Pasteur uma pequena quantidade da suspensão foi gotejada 

sobre as placas de quartzo, que foram colocadas para secar à temperatura ambiente e protegidas por 

vidro de relógio. Após a secagem, os difratogramas dos filmes foram registrados nas condições 

acima descritas. 

5.3.5 Cálculos Teóricos 

Os cálculos teóricos foram realizados predominantemente num PC com a seguinte 

configuração: AMD Athlon XP 2600+, com 1,25GB de memória RAM.. Os softwares utilizados 

foram o HyperChem 7.0266 (Windows XP) e GAMESS(R4) 267 (LINUX - Debian) em diversos 

níveis de cálculo. As geometrias foram otimizadas pelo método semi-empírico PM3268269 e por 
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métodos ab initio RHF/SCF utilizando o conjunto de bases 6-311G (d,p) para resolver as equações 

de Hartree-Fock e de Kohn-Sham (DFT). No método da Teoria do Funcional de Densidade (DFT) 

foi utilizado o funcional híbrido B3LYP. Para a otimização da geometria utilizou-se um algoritmo 

de gradiente conjugado e um critério de convergência igual ou menor que 10-4 kcal.mol-1.Å-1. 

Após a otimização de geometria por métodos ab initio, a simulação dos espectros 

eletrônicos foi realizada pelo método semi-empírico ZINDO/S-HyperChem 7.0. 270,271,272,273 Para 

isso, foram realizados cálculos de interação de configuração utilizando excitações simples num 

espaço ativo de 20 orbitais de fronteira (10 ocupados e 10 desocupados). 

As freqüências vibracionais harmônicas e suas intensidades foram calculadas nos mesmos 

níveis teóricos, com o valor analítico da energia da segunda derivada em função das coordenadas 

atômicas, e a intensidade desses cálculos foi utilizada para obter o espectro teórico. Às altas e 

baixas energias foram aplicados, respectivamente, fatores de escalonamento de 1,01 e 1,06 e às 

energias do ponto-zero um fator de 0,9806, conforme sugerido por Scott e Random.298 

 

 

5.4  Sistema para Sensoriamento de Gases 
 

A fim de desenvolver aplicações para o V2O5.nH2O e seus compósitos, foi estabelecido 

contato com o grupo do Professor Francisco Javier Ramirez Fernandez, da Escola Politécnica da 

USP, o qual conta com larga experiência sobre sensores de gases para solventes. Trabalhando em 

conjunto desenvolveu-se um conjunto de sistemas para sensoriamento de gases. O protótipo 

descrito abaixo foi o desenvolvido por mim e foi utilizado nas medidas que serão apresentadas 

aqui. Um modelo mais refinado está sendo desenvolvido no laboratório do professor Javier. 

O sistema foi feito em nosso laboratório para que funcionasse com fluxo laminar de gás, 

numa câmara com cerca de 2 dm3 de volume (ver Figura 32). Ele foi construído utilizando uma 
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peça de latão e fresa, com a qual se esculpiu o dispositivo. O substrato com os eletrodos fica 

aprisionado entre uma placa de vidro e a superfície metálica com um espaço livre de cerca de 2 

mm. Assim é possível passar um fluxo laminar de gases sobre o eletrodo, renovando de forma 

contínua e eficiente o ambiente de estudo. Os contatos elétricos do eletrodo são conectados a um 

pedaço de slot para placas ISA de computadores que se tomou por ser, convenientemente, da 

dimensão necessária para conectar o dispositivo. 

Para estudar a sensibilidade química de V2O5.nH2O e dos compósitos utilizou-se como 

substrato dos filmes uma placa de alumina ou de vidro não condutora, na qual foi depositado um 

filme de ouro por fotolitografia convencional, utilizando fotoresiste positivo para o desenho dos 

eletrodos interdigitados (ver Figura 32 e Figura 33). 

Cada substrato tem quatro pares de interdigitados, de forma que se têm quatro conjuntos 

de eletrodos. A distância entre os interditados é de 0,5 mm. Os compósitos foram depositados no 

substrato por drop casting. Quando se investigou os materiais individualmente utilizou-se apenas 

um par de interdigitados e fez-se cronoamperometria com intervalo de 0,3 segundos, na qual se 

empregou um sistema com dois eletrodos: o de trabalho e um segundo, no qual estavam 

conectados o de referência e o contra-eletrodo. 

 As substâncias e as misturas analisadas eram inseridas no sistema da seguinte forma: 

colocava-se cerca de 20 mL do analito em um frasco borbulhador que era conectado ao dispositivo 

de análise. Por esse frasco era passado um fluxo de cerca de N2 que, por arraste, levava vapor da 

substância para o dispositivo ilustrado na Figura 32. A purga da câmara do sistema era feita 

passando-se a fluxo de N2 diretamente, sem usar o frasco borbulhador. A alternância entre o N2 e o 

analito era feita por mudanças manuais na cronoamperometria. O fluxo através da câmara era 

mantido em cerca e 3 mL por segundo ao longo das medidas. 

No caso das medidas com gasolinas e álcool combustível o sistema foi montado em outro 

equipamento, o qual permitia o registro simultâneo dos quatro pares de interdigitados, ou seja, era 
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possível verificar a resposta de até quatro amostras simultaneamente sujeitas às mesmas condições 

de análise. Nessa montagem operou-se fixando uma corrente e um potencial e registrando a 

variação da resistência com o tempo. Os detalhes desse outro sistema serão apresentados durante a 

apresentação dos resultados. 

 
Figura 32: Ilustração do dispositivo desenvolvido para estudo de filmes em atmosfera controlada. A foto 

mostra a câmara construída para as medidas de detecção de vapores. Do lado direito esta o cano de cobre 
por onde é feita a entrada dos gases e vapores. À esquerda os fios por onde se conecta ao potenciostato. Na 

foto não há filme depositado sobre os eletrodos.  

 
Figura 33: Ilustração dos filmes de compósitos depositados sobre o eletrodo com interdigitado de ouro. O 
eletrodo foi elaborado e construído pelo grupo do Prof Francisco Javier. Os materiais depositados nesse 

substrato são compósitos de pentóxido de vanádio com H2(4-TMPyP)-VXG (esquerda) e BV (direita). 
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6 PORFIRINAS 
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Porfirinas e seus compostos análogos constituem uma classe de moléculas bem estudada 

devido a suas propriedades eletroquímicas, fotoquímicas, fotofísicas e magnéticas. Há muitos 

relatos que tratam de sua imobilização em suportes inorgânicos como hidróxidos duplos lamelares, 

argilas e zeólitas. 

Por sua vez, o V2O5.nH2O pode ser utilizado como matriz de intercalação por várias 

espécies por meio de reações ácido-base, reações redox e de troca de cátions; podendo ocorrer ou 

não alterações significativas das suas propriedades eletrônicas. Um exemplo da intercalação desses 

dois materiais foi feito por Oliveira para V2O5.nH2O e a tetra-metil-piridil porfirina de cobre.274 O 

resultado foi um híbrido orgânico-inorgânico ordenado mas que manteve as propriedades dos seus 

componentes, inclusive a anisotropia do vanádio. 

Seguindo essa mesma linha de estudo, neste capítulo será discutido o trabalho de síntese e 

caracterização de uma série de compósitos baseados em pentóxido de vanádio e metaloporfirinas, 

em que se visou obter novos materiais que incorporassem à matriz do óxido de vanádio as 

propriedades das porfirinas, em especial as catalíticas e de sensoriamento. Após a discussão sobre a 

obtenção desses materiais e sua caracterização, será mostrada a aplicação desses materiais em 

dispositivos de sensoriamento. 
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6.1  Escolha das Porfirinas 
 

As porfirinas são sistemas que podem ter suas propriedades moduladas pela ligação em 

ponte de complexos de metais de transição, que alteram o ambiente químico ao redor da porfirina 

modificada. Esses complexos alteram propriedades como solubilidade, mas também atuam como 

co-fatores em processos redox ao fornecer sítio aceitadores ou doadores, conforme o caso, ao 

sistema. Também modificam a atividade intrínseca das porfirinas por meio de interações 

eletrônicas e contribuem com sítios adicionais para interações inter e intramoleculares. 

Em nosso laboratório trabalha-se com uma extensa variedade de porfirinas e 

metaloporfirinas, desde as mais tradicionais até outras bem menos conhecidas, todas elas com 

propriedades bem estudadas e várias aplicações desenvolvidas ou em desenvolvimento. 

Dentre elas está a H2(4-TMPyP), uma porfirina base livre em que se ligou uma metila a 

cada um dos quatro anéis piridínicos. Essa porfirina já foi intercalada no gel de pentóxido de 

vanádio e mostrou propriedades interessantes de sensoriamento.275 

Outro exemplo de porfirinas bastante estudadas são a Co(4-TRPyP) e a Co(3-TRPyP), 

duas porfirinas metaladas, em que se destaca a presença de quatro complexos [Ru(bipy)2Cl]+ como 

grupos periféricos e que foram estudadas como materiais eletrocatalíticos e de sensoriamento. 

Essas duas supermoléculas já foram estudadas como material para modificação de eletrodos, 

comportando-se como dispositivos com sensibilidade da ordem de partes por bilhão para sulfitos, 

nitritos e nitratos.246,276 Esses materiais foram capazes de funcionar como sensores para NADH e 

dopamina.247 Essas duas supermoléculas, além do interesse em relação a suas propriedades físico-

químicas, apresentam uma outra motivação de estudo. 

Estudos publicados pelo nosso grupo277 mostram que a ligação do complexo de rutênio ao 

macrociclo da porfirina na posição meta (3) ou para (4) determina uma mudança drástica na 

conformação da estrutura. Enquanto na forma 4 os complexos coordenados e o anel porfirínico, na 
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sua posição mais estável, dão a supermolécula um aspecto planar; na forma 3, devido aos 

impedimentos estéricos, a geometria conformacional mais estável  tem um formato de sela (ver 

Figura 34).245 

 
Figura 34: No topo, estruturas dos isômeros M(3-TRPyP) e M(4-TRPyP), nos quais M é 2H+ ou um metal 

(Cobalto, no caso). Abaixo, visão superior e lateral dessas moléculas, cuja geometria foi otimizada por 
métodos de mecânica molecular, empregando o programa HyperChemTM. Adaptado da referência 245. 

Entretanto,deve ser destacado que essas conformações referem-se a condições de vácuo e 

que, sob o ponto de vista conformacional, existe alguma liberdade de rotação dos grupos 

substituintes ao redor do anel piridínico. Portanto, a geometria dessas moléculas pode sofrer 

alterações quando em ambiente confinado, em virtude das interações com a matriz. 
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6.2  Caracterização 

6.2.1 Análise Elementar 

Foi realizada a intercalação das porfirinas no gel de pentóxido de vanádio conforme seção 

5.2.3. Os materiais obtidos se formam espontaneamente ao reunir os reagentes, têm um aspecto de 

agregados fibrosos, são insolúveis em água e estáveis por longo tempo, o que sugere que a ligação 

entre esses dois materiais é forte e envolve sítios específicos. 

Após a síntese e purificação foram mantidos em suspensão aquosa. A coloração dos 

compósitos em suspensão vai do vermelho ao marrom. O aspecto fibroso não é uniforme, sendo 

visível a olho nu que os compósitos obtidos com a porfirina da forma 3 têm fibras mais grossas e 

maiores que os da série 4. Os materiais compósitos resultantes foram denominados Co(3-TRPyP)-

V2O5. nH2O e Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O, Figura 35. 

 

Figura 35: Fotografia mostrando soluções aquosas de (A) Gel de pentóxido de vanádio (diluição 3:1); (B) 
Co(4-TRPyP) (concentração ~10-5 M); (C) Co(3-TRPyP) (concentração ~10-5 M) e Suspenções aquosas dos 

compósitos (D) Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O e (D) Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O. 
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Os resultados de análise elementar feitas para ambos os compósitos com o sólido obtido 

pela secagem a temperatura ambiente dos matérias em suspensão obtidos indicam a presença de 

um percentual de metaloporfirina em torno de 4%, ver Tabela 1. Considerando as fórmulas 

mínimas dos compósitos indicadas nessa tabela, chega-se a um percentual de moléculas de água 

em torno de 11%. Para efeito de comparação, considerando a fórmula do VXG como sendo 

V2O5.1,85H2O; o percentual de água é de 15,5%. 

Esse resultado indica que a redução do percentual de água se deu em paralelo com a 

intercalação do material porfirinico, o que se atribui a substituição parcial do primeiro pelo 

segundo no interior da matriz de vanádio. Entretanto, apesar disso, é registrado um aumento do 

número de moléculas de água em relação às de pentóxido de vanádio. Essa questão será 

esclarecida nos dois tópicos seguintes. 

Tabela 1: Dados experimentais e calculados da análise elementar dos compostos Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O 
e Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O 

Fórmula Mínima 
(Denominação dada ao compósito) 

%C exp.
(calc.) 

%H exp.
(calc.) 

%N exp. 
(calc.) 

% de 
Água 

(C120H88N24CoRu4Cl4)0,032(V2O5)(H2O)1,69 
 

(Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O) 

15,75 
(15,56) 

2,13 
(2,13) 

3,58 
(3,63) 

 
(10,5) 

 

(C120H88N24CoRu4Cl4)0,045(V2O5)(H2O)2,05 
 

(Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O) 
19,66 

(19,79) 
2,49 

(2,46) 
4,29 

(4,62) 

 
(11,12) 

 
 

6.2.2 Análise Termogravimétrica 

Conforme discutido na seção 2.3.4, a perda de massa do VXG em função da temperatura é 

associada com as moléculas de água fracamente ligadas, no espaço entre as fibras, com as 

fortemente ligadas às lamelas e, por fim, às estruturais. Esses processos descritos ocorrem em três 



107 
 

 

faixas de temperatura, 25-200, 200-330 e 330-600ºC e pode ser observado pelos dados 

experimentais na Figura 36 e na Tabela 2. 

Tomando como referência porfirinas análogas às aqui usadas, são observadas nas 

termoanalises com espécies puras dessas materiais perdas de massa na faixa de temperatura até 

150ºC referentes a águas de hidratação e subseqüente decomposição da porfirina a partir de 

400ºC.278,279 

No caso dos compósitos em questão, eles apresentam processos em três faixas de 

temperatura (Figura 36 e Tabela 2). O primeiro até 150ºC e o segundo entre 150 - 400ºC podem ser 

atribuidos a perda de moléculas de água, as quais se somadas levam a um percentual de perda de 

massa de cerca de 12%, valor bem próximo do estimado pela análise elementar para a água.  

A perda de massa do primeiro e segundo processos, que foi atribuído a perda de água 

fracamente ligada que fica nos interstícios, é menor do que a observada para o VXG, o que indica 

que a incorporação de metaloporfirinas substitui parte das moléculas de água tanto de entre as 

fibras como das de hidratação. 

O terceiro processo, com máximo em torno de 500ºC, é atribuído à perda do material 

porfirínico, entretanto, devido a questões técnicas restringiu-se a TG até 600ºC e, por isso, não foi 

possível acompanhar esse processo até seu final, daí que a perda de 17% de massa deve ser apenas 

uma parte da porfirina presente nos compósitos. 

Comparados com os resultados da literatura citados, essa a perda do material porfirínico 

em cerca de 500ºC se dá em temperaturas mais elevadas que as observadas para espécies puras. 

Presume-se disso que há uma interação significativa entre os dois materiais. 
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Figura 36: Termogravimetria(TG) e análise térmica diferencial (dTG) de: (A) Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O; 

(B) Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O e (C) VXG. 
 

Tabela 2: Comportamento térmico de VXG, Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O e Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O com 
perda de massa em função da faixa de temperatura e respectiva atribuição. 

Amostra Temperatura (oC) Perda (%) Atribuição 
tentativa 

VXG 

25-200 11,00 Água 
200-330 2,00 Água 
330-600 2,50 Água 

 15,50  

Co(3-TRPyP)-
V2O5. nH2O 

25-150 6,70 Água 
150-400 5,30 Água 
400-600 17,50 Porfirina 

 29,50  

Co(4-TRPyP)-
V2O5. nH2O 

25-150 7,50 Água 
150-400 4,80 Água 
400-600 16,80 Porfirina 

 29,10  
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6.2.3 Difratometria de raios X 

Os materiais obtidos, bem como os precursores, foram caracterizados por raios X. Dentre 

as metaloporfirinas precursoras, um difratograma típico está sendo ilustrado para a Co(3-TRPyP)  

na Figura 37. Pode-se notar que essa porfirina de partida apresenta um padrão de material amorfo, 

conforme indica a presença de uma banda larga característica ao redor de 25o, também observada 

nos difratogramas dos compósitos mais adiante.  A presença de alguma estrutura de picos nesse 

difratograma pode advir do material suporte (vidro) ou ser indício de formação de camadas 

moleculares, por empilhamento, conforme sugerido em trabalhos de microscopia de varredura de 

sonda.280 

 
Figura 37: Difratograma de pó de Co(3-TRPyP), ilustrando o perfil amorfo dessa porfirina.  

 

Os filmes de V2O5.nH2O cuja estrutura lamelar é bem conhecida, têm uma distância basal 

da ordem 12 Å, porém essa dimensão pode ser alterada em função da substituição das moléculas 

de água que existem no espaço interlamelar por outras moléculas. Contudo, é incomum obter 
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materiais em que essa expansão é muito ampla, devido à energia necessária e à esfoliação das 

lamelas que passa a ocorrer a partir de um determinado nível de expansão da distância interlamelar. 

No caso dos materiais em questão, os resultados dos difratogramas de raios X 

apresentaram resultados que levam a crer que de fato houve a intercalação das porfirinas no espaço 

interlamelar do gel de vanádio (Figura 38). 

 

Figura 38: Comparação entre os difratogramas de filmes dos materiais Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O e Co(4-
TRPyP)-V2O5.nH2O. Difratograma de V2O5.nH2O incluído para comparação. Filmes foram preparados 

por drop casting sobre substrato de quartzo. 

Primeiro, porque se manteve o padrão de difração de raios X do pentóxido de vanádio, 

típico de material lamelar, o que indica uma reação do tipo topotática e que houve uma perda de 

cristalinidade do material, percebida pelo alargamento dos picos. Segundo, porque houve 

deslocamento dos picos para menores ângulos, indicando aumento no espaço basal. Quando 

indexados os picos d 001 obtêm-se os valores discriminados na Tabela 3. 

O compósito Co(4-TRPyP)-V2O5.nH2O, que apresenta os complexos de rutênio como 

substituintes em posição planar com o anel porfirínico, tem um valor de distância basal de 15,49 
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Angstrons. Em muitos casos de espécies moleculares intercaladas, a sua orientação pode ser 

deduzida a partir da distância basal. É comum as moléculas menores se disporem com seu eixo 

principal paralelo ao das lamelas (podendo formar-se duplas camadas)281 e das espécies mais 

alongadas ficarem perpendiculares ao plano das lamelas.43  

Tabela 3: Distância basal para os compósitos sintetizados determinada pela lei de Bragg e tomando como 
máximo o ponto médio dos 001 observados na Figura 38. 

Compósito d 001 (Å) 
V2O5.nH2O 11,59 

Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O 15,12 

Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O 15,49 

 
No presente caso, com base na distância basal, os resultados são consistentes com as 

moléculas de porfirina inseridas com seu eixo principal em paralelo ao plano do pentóxido de 

vanádio.282 Uma ilustração dessa disposição das metaloporfirinas no espaço interlamelar está na 

Figura 39.  

 
Figura 39: Ilustração (fora de escala) da disposição sugerida para as supermoléculas de metaloporfirinas 
no interior das lamelas de V2O5.nH2O. Note-se a posição dos grupos volumosos de complexos Ru(bipy)2 

em relação ao plano do anel porfirínico. À esquerda o isômero em que o nitrogênio da piridina, pela qual 
os complexos se ligam a porfirina, está na posição 4. À direita o isômero 3, com sua configuração aberta 

na forma livre, ilustrando um aumento esperado da distância basal, porém não observado 
experimentalmente. 
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Para o Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O era de se esperar que a distância basal fosse da ordem 

de 20 angstroms, devido à geometria mais expandida dessa molécula, na forma livre. 

Contudo, registra-se uma distância basal de 15,12 angstroms. Portanto, no processo de 

intercalação do Co(3-TRPyP) o ambiente químico e as interações eletrostáticas dentro das 

lamelas do vanádio devem ser suficientemente fortes para sobrepujar os efeitos estéricos 

intramoleculares, forçando uma conformação planar.  

Na Figura 38 a comparação entre os difratogramas torna clara as diferenças entre elas, em 

especial a redução da cristalinidade perante o VXG. Um ponto importante é o fato de que o pico 

002, ausente no V2O5.nH2O, está presente nos materiais compósitos aqui discutidos na forma de 

um pico largo por volta de 10o, o que é um indício de que a intercalação desses materiais pode estar 

favorecendo uma organização diferente das estruturas. Além disso, fica mais nítida também a 

presença de um pico alargado em cerca de 30º que pode ser atribuído a presença de uma parcela de 

material porfirínico em forma amorfa, pois assemelha-se muito ao observado no difratograma do 

material hospede puro, ver Figura 37. 

Provavelmente essa parte amorfa está na superfície das lamelas. Observando-se a Figura 

40 percebe-se na microscopia AFM dos dois compósitos a presença de pequenas estruturas 

esféricas distribuídas sobre os filmes. A essas formações atribui-se ao pico alargado em 30º. Essa 

parte das porfirinas que não foi removida pelas sucessivas lavagens do processo de síntese devem 

ter interagido com a matriz de vanádio sem realizar intercalação. 

A título de comparação e a fim de demonstrar que o comportamento observado para os 

compósitos Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O e Co(4-TRPyP)-V2O5.nH2O não é o único possível para 

esse sistema, tome-se um exemplo relacionado. Também foi feita em nosso laboratório a 

síntese de outros compósitos utilizando pentóxido de vanádio e as porfirinas Ni(3-TRPyP), 

Ni(4-TRPyP) e Zn(3-TRPyP). Essas porfirinas apresentam as mesmas características 
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conformacionais das de cobalto, entretanto os compósitos gerados têm características distintas 

nos difratogramas. 

 

Figura 40: Microscopia AFM, realizada no modo MAC mode. Filmes dos compósitos (A) Co(3-TRPyP)-
V2O5. nH2O e (B) Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O. 
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Como pode ser visto na Figura 41, no qual se compara os compósitos obtidos com a 

porfirina de níquel, há bastante semelhança com os difratogramas da Figura 38, diferenciando-se 

pelo deslocamento dos picos. O Ni(4-TRPyP)-V2O5.nH2O, como no caso do Co(4-TRPyP)-

V2O5.nH2O, apresenta uma distância basal da ordem de 15 angstroms, entretanto a distância basal 

da Ni(3-TRPyP)-V2O5.nH2O é significativamente maior: 20,1 angstroms. Isso indica que, no 

caso da supermolécula de níquel na forma 3 o processo de intercalação, o ambiente químico e 

as interações eletrostáticas dentro das lamelas do vanádio não devem ser suficientemente fortes 

para sobrepujar os efeitos estéricos intramoleculares e forçar uma conformação planar. 

No caso da Zn(3-TRPyP), o compósito formado pela intercalação na matriz de vanádio 

apresenta um difratograma com outra particularidade. Como se pode ver na Figura 42, surge um 

par de picos abaixo de 7 graus na escala 2θ, os quais, quando indexados, levam a distâncias basais 

de 27,6 e 15,3 angstroms. Esse resultado sugere que uma fração do material hóspede intercalou-se 

adquirindo uma conformação planar enquanto que outra fração provavelmente o fez dispondo-se 

em uma posição menos ordenada. Voltando às porfirinas de cobalto, esses resultados mostram que 

a disposição das porfirinas no interior do vanádio é variável e dependente fortemente da natureza 

do material e das interações que se estabelecem. 

Com relação ao resultado da análise elementar que indicava um aumento da proporção de 

moléculas de água por vanádio, cabem aqui algumas considerações. Dada a modo como é feita a 

intercalação é de se esperar que a intercalação não seja feita com a substituição total da água no 

interior das lamelas. Ao mesmo tempo, deve-se considerar que a monocamada de moléculas de 

água típica do espaço interlamelar ocorre com uma distância basal de cerca de 2,8 angstrons, 

entretanto, nos compósitos de cobalto esse espaço foi espandido para mais que o dobre desse valor 

devido a intercalação da porfirinas. Isso torna possível que as águas remanescentes no interior das 

lamelas formam, por exemplo, duplas camadas, o que ajudaria a explicar o referido desequilíbrio 

na proporção entre água e vanádio nos compósitos.  
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Figura 41: Comparação entre os difratogramas de filmes dos materiais Ni(3-TRPyP)-V2O5.nH2O e Ni(4-
TRPyP)-V2O5.nH2O. Difratograma de V2O5.nH2O incluído para comparação. Filmes foram preparados 

por drop casting sobre substrato de quartzo. 

 

Figura 42: Comparação entre os difratogramas de filmes dos materiais Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O, Ni(3-
TRPyP)-V2O5.nH2O e Zn(3-TRPyP)-V2O5.nH2O. Difratograma de V2O5.nH2O incluído para comparação. 

Filmes foram preparados por drop casting sobre substrato de quartzo. 
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6.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 

É preciso que se registre que, dada a própria natureza desses materiais, é difícil realizar a 

preparação de filmes finos com uma espessura determinada e uniforme. O que foi feito foi utilizar 

sempre uma mesma quantidade (50 μL, em volume da suspensão de cada material) para recobrir 

uma mesma área superficial. Entretanto, a compactação e organização ainda permanecem como 

problemas não solucionados na preparação desses filmes. 

Normalmente, em reações de intercalação como esta, ocorre a redução parcial dos sítios 

V5+→V4+, o que normalmente leva o compósito formado a ter uma coloração esverdeada, típica do 

V4+. No caso da H2(4-TMPyP), uma coloração esverdeada foi observada e teve ainda um outro 

motivo.275 Dado o pH por volta de dois do óxido de vanádio, ocorreu a protonação da própria 

porfirina, o que faz com que ela adquira coloração verde. Esses dois fenômenos em conjunto 

explicam por que o compósito H2(4-TMPyP)-V2O5.nH2O é verde. 275 

Entretanto, no caso dos materiais aqui discutidos, eles têm coloração distinta. Antes de 

mais nada, é necessário lembrar que as metaloporfirinas em questão possuem carga positiva 

intensa (cerca de 4+), o que torna muito favorável a sua intercalação no vanádio em 

substituição ao H3O+ presente nas lamelas, e, ao mesmo tempo torna fácil que elas sofram 

oxidação. 

Assim, nesse caso, o mais provável é que tenha havido a intercalação das 

metaloporfirinas e redução do vanádio, mas dado o fato de ser uma metaloporfirina ela não 

muda de cor nesse processo, por isso a coloração final dos compósitos obtidos é mais próxima 

do vermelho típico do gel de vanádio. Essa coloração será modulada pela presença das 

porfirinas em seu interior e na superfície, que possuem uma ε (absortividade molar) muito alta 

e absorvem intensamente luz entre 400 e 650 nm. 

Nas imagens de microscopia eletrônica de varredura, observadas nos itens (a) e (b) da 

Figura 43, algumas observações quanto à organização são relevantes. A diferença de relevo entre 



117 
 

 

esses dois compósitos pode ser observado no aumento de 25.000X, a morfologia observada para os 

materiais indica que Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O possui uma maior rugosidade e fibrosidade em 

seus filmes do que o Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O. 

Atribui-se essas diferenças dos materiais a estrutura das porfirinas intercaladas no material 

e a forma como elas interagem com a estrutura das lamelas de pentóxido de vanádio. Como a 

distância basal mostrada na difratometria de raios X é a mesma para ambos os compósitos, não 

deve gerar diferenças entre os materiais. Portanto, a fração do material hóspede que se encontra em 

excesso, possivelmente adsorvido à superfície das lamelas e também no espaço intersticial, e que 

aparece nos raios X como uma banda alargada em torno de 30º é que deve gerar esse resultado. 

 
Figura 43: Imagens feitas a partir de filmes dos materiais compósitos. Microscopia Eletrônica de 
Varredura: (a) Co(3-TRPyP)-V2O5. nH2O e (b) Co(4-TRPyP)-V2O5. nH2O. Aumento de 25.000X. 

Durante o processo de secagem e formação dos filmes dos compósitos a forma planar da 

porfirina Co(4-TRPyP) permite que a organização do material resultante seja mais regular; o que 

leva a um filme mais uniforme. Por sua vez, o Co(3-TRPyP) tem uma forma mais irregular, o que 

dificulta a organização do material compósito e gera o material mais fibroso observado nas 

microscopias. Cabe lembrar que as espécies catiônicas que são intercaladas no gel de vanádio 

levam a uma mudança na distância basal não só pela dimensão da espécie intercalada, mas também 

por fatores como a densidade de carga. Isso ocorre devido à competição entre a energia necessária 

para separar as lamelas de V2O5 (que aumenta diretamente com a distância basal) e a energia de 

solvatação da espécie (que aumenta com a razão carga/raio).  
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6.2.2 Espectroscopia Eletrônica 

Utilizando os compostos obtidos conforme descrito, bem como o pentóxido de vanádio, 

preparou-se por drop-casting filmes desses materiais sobre substrato de quartzo, a partir dos quais 

se obteve os seus espectros eletrônicos por reflectância difusa. 

As porfirinas em geral, quando em estado sólido, têm como característica espectroscópica 

uma banda larga em 448 nm associada com a banda Soret e quatro outras bandas menores 

atribuídas às bandas Q em 522, 558, 587 e 640 nm. Registre-se que essas posições das bandas são 

deslocadas, devido à efeitos do solvente, em relação à aquelas obtidas em solução (respectivamente 

422, 519, 555, 580 e 642). Por sua vez, o espectro eletrônico de refletância do filme de V2O5.nH2O 

apresenta uma banda larga de absorção com máximo em torno de 450 nm atribuída a transição de 

transferência de carga O→ V5+ e uma ainda mais larga, mas menos intensa com máximo em 630 

nm atribuída a transição de intervalência V4+/V5+. 

Com relação aos compósitos Co(3-TMPyP)-V2O5.nH2O e Co(4-TMPyP)-V2O5.nH2O, 

seus espectros são bastante parecidos (Figura 44), predominando as bandas das porfirinas, 

enquanto que as do pentóxido de vanádio contribuem de forma secundária. Quando comparados 

com o espectro do VXG chama atenção a mudança da banda de transferência de carga do vanádio 

em torno de 450 nm, o que é uma evidência de que houve interação das moléculas de porfirina 

com os grupos -OH do ácido polivanádico. O vale observado em 600nm coincide com o máximo 

de absorção da banda Soret, quando registrada por transmitância, ou seja, esse sinal da Soret oculta 

o contribuição da transferência de carga do vanádio, a qual permanece presente como o ombro 

observado em torno de 500 nm e na banda em 430 nm. Ao mesmo tempo, em 700 nm observa-se 

uma banda alargada que é atribuída a intervalência V4+→V5+ . 283 

Entretanto, a banda mais visível é um conjunto pouco definido que absorve entre 450 e 

650 nm. Esse banda, acredita-se, contêm contribuição das bandas Q das porfirinas (as quais ficam 
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um pouco mais nítidas ente 540 e 600 nm) e da matriz de óxido. Entretanto as interações dos 

materiais no estado sólido levam a um alargamento de bandas que impede uma melhor atribuição. 

 
Figura 44: Espectros eletrônicos por refletância difusa dos compósitos Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O, M(4-

TRPyP)-V2O5.nH2O e VXG.  

6.2.3 Voltametria Cíclica 

Na Figura 45 estão os resultados para voltamogramas cíclicos obtidos através da 

modificação de eletrodos de platina com o VXG e as porfirinas, para o intervalo de potencial -1,0 

V até 1,5 V (VS Ag/AgNO3). Para realizar os estudos eletroquímicos dos compostos modificou-se 

um eletrodo de Pt e realizou-se os estudos em meio orgânico fazendo varreduras sucessivas. Houve 

um condicionamento prévio dos filmes por meio de 3 ciclos a 50 mV/s. Os voltamogramas 

cíclicos (VC) obtidos para as supermoléculas são mostrados na Figura 45. Conforme 

demonstrado anteriormente na literatura, o comportamento eletroquímico do VXG é dependente da 
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idade do gel utilizado em sua preparação,229 por isso é importante mencionar que os géis utilizados 

na síntese dos compósitos tinham na época seis meses desde o seu preparo. 

Um importante ponto a respeito do comportamento eletroquímico do V2O5.nH2O e 

relacionado com seus sítios ativos é o quanto os ciclos redox induzem lenta reorganização 

estrutural do gel de vanádio com reflexo na resposta do material. Essas mudanças são observadas 

em ciclos sucessivos, como se pode ver na Figura 14, e envolvem a inserção de íons Li+ com 

subseqüente redução das ondas até haver uma condição de equilíbrio, na qual normalmente o 

voltamograma adquire um aspecto plano. 

Esse processo envolve a acomodação de diferentes espécies poliméricas que são geradas 

durante o processo de envelhecimento do material, o que eventualmente leva a problemas como 

perda de conectividade elétrica com o cátodo e a mudanças na geometria da coordenação dos 

centros metálicos ativos. 

Por isso, no caso em questão, na voltametria cíclica de VXG a ausência de picos definidos 

pode ser explicada pela migração de eletrólito e pela reorganização dos sítios redox no filme do 

compósito, o que leva a uma condição estacionária. Isso pode ser visto no voltamograma do 

material VXG, item (c) da Figura 45, que é típico e exibe um par de ondas alargadas anódica e 

catódica em aproximadamente -0,4 V e 0,1 V, respectivamente, que são as que decaem 

progressivamente até a condição de um voltamograma estacionário. O pico anódico corresponde 

ao processo de oxidação V4+/V5+ e o catódico V5+/V4+. 

Assim, o comportamento da VC dos compósitos indica que o transporte de massa é 

limitado dentro do filme ou que as taxas de difusão dominam o processo. O mecanismo de difusão 

é presumivelmente atribuído à transferência de elétrons (hopping) entre os centros mediadores no 

hóspede, bem como entre estes últimos e a estrutura do V2O5.nH2O (V4+↔V5+). O comportamento 

eletroquímico não-ideal observado pode ser atribuído às fortes interações entre as moléculas 

intercaladas e à heterogeneidade superficial da estrutura do filme. 
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Os VC dos compósitos Co(3-TMPyP)-V2O5.nH2O e Co(4-TMPyP)-V2O5.nH2O, 

respectivamente itens (a) e (b) da Figura 45, mantêm aspecto análogo ao do VXG, mostrando a 

predominância da matriz de pentóxido de vanádio no comportamento eletroquímico desses 

materiais. 

 
Figura 45: Voltametria Cíclica de eletrodos modificados com os materiais: (A) Co(3-TRPyP)-V2O5.nH2O, 

(B) Co(4-TRPyP)-V2O5.nH2O, (C) VXG. Eletrodo de platina, eletrólito LiClO4 0,1 M em acetonitrila, 
velocidade de varredura 10mV/s, ciclos sucessivos. 

 

O Co(4-TMPyP)-V2O5.nH2O mantêm mais semelhança com o VXG, diferindo por um 

alargamento da onda anódica, o que reflete uma maior impedância para a transferência de carga no 

material compósito, possivelmente devido ao fato da porfirina intercalada ocupar o espaço 

interlamelar reduzindo o volume para a inserção eletroquímica dos íons da solução de eletrólito. 

Por volta de 0,3-0,6 V há um processo catódico (também presente no outro compósito, mas 

deslocado para menor potencial) que pode ser atribuído ao par Ru 3+/2+ e em 0,7 V na região 
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anódica observa-se um ombro que pode ser um sinal do processo Ru2+/3+. Já a onda catódica 

V5+/V4+ apresenta-se mais estreita que no VXG. 

O Co(3-TMPyP)-V2O5.nH2O difere do compósito da forma 4 por ter a onda anódica 

referente ao V4+/V5+ mais estreita e pela presença de uma outra onda anódica em aproximadamente 

-0,1 V. No primeiro caso isso pode ser reflexo da maior facilidade de migração dos íons nesse 

material. Como mostrado por MEV, o Co(3-TMPyP)-V2O5.nH2O embora tenha uma distância 

basal análoga a do outro compósito, possui um aspecto mais irregular devido a presença de uma 

fração da porfirina que ficou nos interstícios, essa maior desorganização é que seria a responsável 

pela menor impedância do material. A onda em -0,1 V é provavelmente um desdobramento do 

processo de oxidação da matriz, embora isso não seja muito claro. 

 

6.3  Sensores de gases 
 

A preocupação quanto à segurança de residências e indústrias gerou um aumento no 

interesse em detectores de gases. Além dos sensores feitos de materiais mais tradicionais e de 

nanopartículas, outras estruturas têm sido investigadas como sensores de gás. Entre esses se 

destacam os nanomateriais, que têm grande potencial de aplicação devido à sua grande área 

superficial e por serem de tamanho reduzido, o que praticamente elimina a necessidade de 

carreadores de carga na estrutura.284,286 

Sensores para álcool com grande seletividade e estabilidade sempre tiveram uma grande 

demanda na indústria química, biomédica e de alimentos, especialmente no monitoramento da 

qualidade de vinhos e do hálito humano. Sensores convencionais para etanol, sobretudo baseados 

em SnO2, ZnO, TiO2 e FeO3, geralmente apresentam sensibilidade cruzada com outros gases e 

precisam trabalhar em temperaturas elevadas ou são pouco estáveis no longo prazo.  
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Além disso, o uso de óxidos metálicos para detecção tem requerido operação em 

temperaturas elevadas e/ou regeneração por irradiação de ultravioleta, o que vem limitar sua 

aplicação prática e leve a busca de alternativas que contornem essas dificuldades. Apesar disso 

apresentam alta sensibilidade a etanol.127 

Por essas razões, alguns novos tipos de materiais sensíveis a alcoóis têm sido estudados. 

Um exemplo são as fibras ou fitas nanoscópicas de V2O5, cuja capacidade de intercalar moléculas e 

íons entre suas lamelas os coloca como sensores potenciais para várias categorias de materiais e 

como bloco de construção para a síntese de materiais funcionalizados ou novos dispositivos que 

pretendam operar em temperaturas ambiente. 

Alguns experimentos com essas estruturas revelaram alta seletividade, estabilidade e 

tolerância com relação a variações de umidade e de outros gases. A alta afinidade do V2O5.nH2O 

com aminas tem inclusive sido objeto de estudos recentes e mostrado bons resultados, 

qualificando-o para muitas aplicações na indústria alimentícia e médica.  

A condução no óxido de vanádio reflete, em grande parte, os defeitos na estrutura, os quais 

têm um papel importante na operação dos sensores. O mecanismo é de modulação da condução na 

superfície pelas moléculas de gás, assim a condutividade elétrica depende fortemente do estado da 

superfície produzidos pela adsorção molecular, que resulta mudanças na carga superficial e em 

modulação da banda de condução. 

Praticamente todas as espécies adsorvidas são ativas em produzir efeitos na carga 

superficial. Ao mesmo tempo, a estrutura lamelar, com moléculas de água ou outras espécies 

intercaladas, permitem às moléculas de gás entrar a acessar os sítios ativos com relativa facilidade. 

Uma vez que as moléculas de água interagem com as lamelas de V-O através de ligações de 

hidrogênio, é de se esperar que gases contendo grupos hidroxila, como os alcoóis, tendam a 

interagir da mesma forma e alterem a condutividade do sensor. 
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Testes feitos com sensores utilizando nanofitas de óxido de vanádio apresentaram uma 

queda de resistência ao injetar etanol, com sensibilidade até 400oC. A menor detecção atingida foi 

de 5 ppm. Os tempos de resposta/retorno foram da ordem de 30-50 segundos, sendo o tempo de 

resposta definido como o necessário para que haja uma variação de 90% do valor de equilíbrio, e o 

tempo de retorno como o necessário para a condutância retornar a até 10% acima da original em ar. 

Além do etanol foram testados H2S, NH3, H2, C3H8, CO e NOx. As respostas para esses materiais 

foram menores se comparadas ao obtido com o etanol. 

Inspirado nos sensores de dióxido de estanho, e nos sensores do tipo nariz e língua 

eletrônica, foram montados dispositivos em que a simples medida direta da corrente elétrica e de 

suas mudanças forneçem dados para análise de gases puros ou não. Foram feitos testes com o par 

Co(3-TRPyP)V2O5.nH2O e Co(4-TRPyP)V2O5.nH2O, nos quais se investigou a sensibilidade 

desses materiais para substâncias e algumas misturas, inclusive combustíveis. 

6.3.1  Influência de Temperatura e Potencial 

Inicialmente, tendo em vista os resultados da literatura, foi realizada uma verificação da 

resposta dos materiais em função da temperatura. O teste foi iniciado à temperatura ambiente 

(~26ºC), no qual os filmes dos materiais exibiram uma resposta padrão perante etanol. Ao 

submeter os materiais a uma elevação de temperatura para 74º C ocorre uma redução da 

resistência, o que é atribuído ao tipo de condução característico do material. Nessa temperatura, 

realizaram-se injeções alternadas de nitrogênio e etanol, não se observou nenhuma resposta. Ao 

reduzir a temperatura para 34ºC, os filmes voltam a apresentar a resposta típica perante etanol. 

Assim, o material revela uma resposta dependente da temperatura. Outro experimento foi feito para 

determinar o potencial a ser aplicado nos filmes a fim de otimizar a resposta. Conforme é visto na 

Figura 46, percebe-se que é o caso de um comportamento ôhmico. A corrente que o filme 
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apresenta responde linearmente tanto em ambiente de gás inerte como em ambiente com vapores 

de água. Isso permite que um sinal pouco intenso seja melhorado aplicando um potencial maior. 

 
Figura 46: Gráfico para o filme de Co(3-TRPyP)V2O5.nH2O no qual se exibe a resposta linear da corrente 

com o potencial aplicado ao filme sob atmosfera de N2 (---) e de N2 com 60 % de umidade de H2O. O 
coeficiente de correlação obtido foi de 0,99 em ambos. 

6.3.2 Filmes de V2O5.nH2O 

Aplicações para sensores de gases, tais como controle de qualidade, detecção de explosivos 

e outros agentes nocivos e diagnóstico médico exigem o desenvolvimento de novos materiais com 

sensibilidade e seletividade elevada.285 Apesar disso, entretanto, o uso de sensores para gases 

utilizando óxidos metálicos tem sido limitadas a analitos altamente reativos, ou em elevadas 

temperaturas de operação,286 ou através da regeneração por irradiação UV.285 Mas já há casos de 

uso de nanofibras de V2O5 como sensores de gases/vapores a temperatura ambiente.287 

Assim, dentro da perspectiva de desenvolver aplicações dos materiais de estudo como 

sensores amperométricos para a detecção de gases foi utilizado o sistema descrito na seção 5.4 para 

avaliar a resposta de filmes de compósitos perante algumas substâncias. Nesse texto, estabeleceu-

se como critério para medir a intensidade da resposta (I) dos materiais discutidos a seguinte 

fórmula: 
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Onde Ii é o máximo de corrente registrada durante a injeção do analito e I0 a corrente 

registrada no momento imediatamente anterior ao início da injeção do vapor do analito. 

Os filmes utilizados nos experimentos foram feitos depositando 50 microlitros da 

suspensão aquosa contendo cada material sobre o par de eletrodos. Os filmes tiveram sua 

sensibilidade testada para várias substâncias, sendo que de forma geral os resultados foram 

reprodutíveis e com poucos ruídos. 

Inicialmente trabalhou-se com a gel de pentóxido de vanádio, sendo que foram preparados 

dois filmes com o material: 

Filme A: realizou-se uma diluição de 1:3; de V2O5.nH2O para água. Dessa dilluição 

tomou-se uma alíquota de 25 microlitros e depositou-se sobre um dos quatro pares de eletrodos 

interdigitados que existem em cada substrato. A amostra foi deixada em temperatura ambiente 

(cerca de 25 ºC) em capela de fluxo para secar.  

Filme B: Utilizou-se o mesmo procedimento do filme anterior, porém não houve diluição. 

Utilizou-se 25 microlitros de gel de V2O5.nH2O puro para preparar o filme. 

A escolha do potencial aplicado não foi aleatória. Testes iniciais feitos com uma diferença 

de potencial de 1,0 V conduziam a decomposição dos filmes, os quais se desprendiam do eletrodo.  

Conforme se pode ver nos itens (a) e (b) da Figura 47, as respostas para a água dos filmes 

A e B são diferentes. Primeiro na escala da corrente medida, um pouco maior no filme B do que no 

filme A. Outra diferença está no tempo de estabilização da resposta. Isso é atribuído a diferenças de 

espessura dos filmes, pois, embora feitos com o mesmo volume de material, a concentração de 

vanádio em ambos é diferente e isso deve levar a tempos diferentes para a saturação do filme com 

analito. Uma outra diferença marcante é o fato de que enquanto no filme A, ao injetar o vapor de 

água, a corrente diminuía, no filme B a corrente aumentava. Esse comportamento não é observado 

para os outros testes com esse filme e não foi encontrada explicação clara para ele, mas suspeita-se 
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tratar-se de uma conseqüência da diluição do material e reflete o fato de que o filme A, ao ser 

diluído, mudou a fase do pentóxido de vanádio, diferentemente do filme B. 

Deve-se chamar a atenção para o fato de que em ambos os filmes a corrente que seria o 

valor base varia de maneira sensível ao longo das medidas para vapor de água, e que existe uma 

redução na sensibilidade do VXG ao longo dos ciclos. Outro detalhe interessante é que no filme A 

o ciclo de redução da corrente tem uma anomalia em seu início na qual há um aumento abrupto da 

corrente seguido então da queda contínua mencionada. 

As diferenças observadas entre os filmes A e B quando expostos a vapor de água, são 

menores quando os mesmos filmes são submetidos a metanol e etanol. Primeiro observe-se os itens 

(c) e (d) da Figura 47, onde estão os resultados para exposição a metanol. A primeira coisa a se 

notar é que neste caso ambos respondem com redução da corrente quando expostos ao vapor de 

metanol, assim como ambos têm uma mudança da linha base da corrente para um patamar menor 

que o anterior, a qual torna-se constante a partir do segundo ciclo.   

Não ocorre perda de sensibilidade significativa e também aqui observa-se para os dois 

filmes um aumento abrupto seguido de queda continua da corrente quando se injeta o metanol 

(comportamento semelhante ao filme A para água). A intensidade da resposta é maior para o filme 

B do que para o filme A, o que pode ser reflexo da espessura. O primeiro ciclo apresenta um 

comportamento anômalo e destaca-se por ser aquele em que a resposta é a mais intensa de todas as 

injeções. 

Nos itens (e) e (f) da Figura 47 estão os resultados para a exposição a vapores de etanol. 

Aqui o comportamento dos filmes assemelha-se muito entre si, diferindo em intensidade de 

resposta, basicamente. Desta forma, comportam-se muito próximo do que foi observado para o 

metanol. Tendo isso em vista, reforça-se a hipóteses de que a redução de corrente observada para a 

água no filme A, paralelamente a diminuição da corrente no filme B, relaciona-se a diluição feita 

na preparação dos filmes.  
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Figura 47: Resposta dos filmes A e B de V2O5.nH2O para vapores de várias substâncias à temperatura 
ambiente. Seis ciclos (N2 x analito), intervalo de 200 segundos. O potencial aplicado foi de 0,5 volt. FILME 

A: (a) água; (c) metanol; (e) etanol. FILME B: (b) água; (d) metanol; (f) etanol. 

Da maneira geral, o filme A teve melhor resposta que o filme B, apesar de ambos 

apresentarem boa reprodutibilidade. Outro ponto interessante é a forma observada para as curvas 

registradas. Elas além de serem reprodutíveis, apresentam características particulares para cada 

substância testada, o que permite gerar padrões que permitam não só quantificar, mas também 

identificar o material ao qual esses dispositivos são expostos. 
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6.3.3  Sensores com Filmes do Compósito Co(3-TRPyP)-
V2O5.nH2O e Co(4-TRPyP)-V2O5.nH2O 

Nesse caso, o primeiro teste foi feito utilizando não os compósitos, mas sim filmes de 

porfirina pura, a intenção era relacionar a resposta do VXG puro, da porfirina pura e do compósito 

formado por ambos. Contudo, o resultado foi negativo para a porfirina pura. Não se conseguiu 

obter com uma boa uniformidade do filme, o que pode ser a causa desse resultado. A seguir 

passou-se às medidas com o compósito, os quais se comportaram de modo distinto. 

Os primeiros resultados foram com vapores de água e, conforme se pode ver no item (a) 

da Figura 48, ocorre um aumento da corrente quando se expõe o filme a vapores de água. Esse 

mesmo comportamento se dará com todos os testes deste material: o N2 reduz a corrente elétrica 

medida e os demais materiais aos quais se expôs o filme aumentam a corrente. 

Tabela 4: Intensidade da resposta calculada para algumas substâncias a partir dos resultados 
apresentados na Figura 48. 

Analito 
Compósito 

Co(3-TRPyP)VXG 

Água 2,192 

Metanol 0,318 

Etanol 0,110 

2-Propanol 0,084 

Hexano 0,163 

Oxigênio 0,266 

Toluol 0,220 

Trifluoroetanol 0,197 

 

No item (b) da Figura 48 está o resultado para as medidas com metanol. Aqui se pode 

observar uma outra particularidade que esse material apresentou. Logo após a injeção dos vapores 

de metanol surge um aumento brusco e intenso da corrente que se reverte logo após. Mostra-se 

assim um comportamento que até o momento tem sido típico do metanol. 
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Nos testes com etanol, item (c) da Figura 48, o resultado não apresentou uma 

uniformidade tão evidente quanto com o metanol. A resposta no primeiro ciclo é bem mais 

pronunciada que nos demais, e vai decaindo progressivamente. Também aqui ocorre o aumento 

seguido de queda de corrente, contudo não é tão abrupto e por isso fica difícil dizer se é do material 

ou refere-se ao deslocamento da linha base de resposta. 

Para o oxigênio, item (h) da Figura 48, a sensibilidade de resposta foi intensa e as medidas 

apresentaram boa uniformidade. Apesar disso ocorreu perda progressiva de resposta. O aumento 

seguido de queda de corrente que se observou para o metanol e o etanol não ocorreu nesse caso. 

Para comparar o comportamento do material com relação aos dois alcoóis (metanol e 

etanol) e verificar como seria o comportamento com iso-propanol. Como se vê no item (d) da 

Figura 48, a resposta assemelha-se muito com a obtida pra o etanol, um primeiro ciclo com 

resposta mais intensa e decaimento progressivo da resposta nos demais. Registra-se aqui mais uma 

vez o padrão de resposta em que ocorre um aumento seguido de queda da corrente durante a 

injeção de vapores do iso-propanol. 

Para avaliar as respostas da porfirina no interior do compósito, utilizou-se também 

trifluoroetanol nos testes. No item (g) da Figura 48 se pode ver que não houve mudança de padrão, 

a não ser pelo fato de que o deslocamento que a linha base vinha sofrendo para correntes menores 

foi para correntes maiores. A resposta foi uniforme e reprodutível, mas com decaimento lento. 

Nesse teste o comportamento de aumento seguido de queda da corrente durante a injeção de 

vapores do solvente não apareceu, assemelhando-se nesse ponto ao resultado obtido para a água e o 

oxigênio. 

Também se testou o filme para hexano e toluol (itens (e) e (f) da Figura 48). O 

comportamento é semelhante em ambos. Ocorre aumento seguido de queda da corrente durante a 

injeção de vapores dos solventes, como com os alcoóis, mas com deslocamento da linha base para 

maiores correntes e perda progressiva da amplitude de resposta. 
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Figura 48: Resposta do filme Co(3-TRPyP)-VXG para vapores de várias substâncias à temperatura 

ambiente. Seis ciclos (N2 x analito), intervalo de 200 segundos. O potencial aplicado foi de 1,0 volt. (a) 
água; (b) metanol; (c) etanol; (d) isopropanol, (e)hexano; (f) toluol; (g) trifluoroetanol; (h) oxigênio. 
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Assim, o que se pode observar ao final dessa série de testes de detecção foram alguns 

padrões muito interessantes. Os mais destacados são o perfil (forma no gráfico) das respostas, que 

é distinto entre os materiais; e a velocidade de resposta dos filmes que também é bastante variável. 

Junte-se a isso o fato de que os materiais apresentam especificidade bastante nítida, que pode ser 

comprovada pelo maior valor do índice de intensidade de resposta, conforme visto na Tabela 4. 

Também foi realizada uma série de medidas usando Co(N-TRPyP)-V2O5.nH2O (N = 3 e 

4) e etanol em várias concentrações. Nesse caso foram feitas soluções de etanol/água com 

concentrações de 0, 60, 70, 80, 90, 95 e 99,8 % de etanol. Vapores dessas soluções foram 

submetidos ao sensoriamento e a sensibilidade média obtida para os quatro picos mais uniformes 

foram determinadas e levaram ao resultado da Figura 49.  

 

Figura 49: Intensidade de resposta dos compósitos Co(N-TRPyP)-V2O5.nH2O (N = 3 e 4) para vapores de 
uma mistura Etanol:Água, em várias concentrações. A tabela indica o valor da intensidade da resposta 

para cada concentração.  

 

Observa-se que a forma 3 tem uma intensidade de resposta maior que a forma 4, mas 

ambas respondem. Na faixa de concentração em que o etanol consitui 80 % ou mais da solução, a 
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intensidade de resposta varia mais drasticamente, o que abre uma perspectiva de aplicação 

comercial para esse tipo de sensor, uma vez que é nessa faixa que se encontra o teor do álcool 

combustível (hidratado) comercializado no Brasil. Assim, a intensidade de resposta decorre 

predominantemente da presença de água, por isso pequenas mudanças do teor da mesma na faixa 

de concentração de 80 a 100 % de etanol refletem-se numa mudança significativa da resposta. 

6.3.4  Mecanismo de Funcionamento dos Filmes 

O mecanismo envolvido na resposta dos filmes de V2O5.nH2O e seus compósitos não é 

claro, mas sugere-se três hipóteses, baseadas em sítios diferentes nos quais as moléculas de analito 

podem estar interagindo. A primeira hipótese é a de que haveria intercalação da substância 

analisada na estrutura lamelar (substituindo a água de intercalação ou outra molécula que lá 

estiver). A segunda hipótese é a de que o analito estaria adsorvendo-se entre o V2O5.nH2O (ou seus 

compósitos, conforme o caso) e o eletrodo. A terceira hipótese é a de que haveria adsorção na 

superfície das lamelas. 

Dentre essas, dada as características de condução elétrica do óxido de vanádio, acredita-se 

que a terceira hipótese seja a real, ou seja, que a resposta do material seja baseada em fisisorção e 

na troca da cargas entre as espécies gasosas adsorvidas e a superfície do óxido metálico. É 

conhecido que várias espécies negativamente carregadas de oxigênio (O2
-, O.-, O2-) recobrem a 

superfície dos óxidos metálicos. A formação dessa camada de oxigênio na superfície se dá ao 

mesmo tempo em que gera uma camada de depleção de elétrons abaixo da superfície. A 

profundidade dessa camada de depleção é função da carga acumulada na superfície e da densidade 

de carga no filme do material.288 Isso leva a uma barreira de potencial, a qual modula a resistência 

do filme e determina a taxa de adsorção. 

Quando o sensor é posto em contato com um gás, as moléculas interagem com os 

oxigênios da superfície, a barreira de potencial é reduzida, levando a um aumento da condutância 
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do sensor. Quando as moléculas adsorvidas na superfície são removidas ou liberadas por serem 

voláteis, a resistência é recuperada. Baseada nesse mecanismo de sensoriamento, a condutividade 

eletrônica depende em grande medida do estado da superfície do filme e do tipo de molécula que 

se adsorver. 

O aumento da corrente observado pode ser atribuído a transferência eletrônica do analito 

para a estrutura do material, o que resulta em um aumento do número de sítios de V4+ e, 

conseqüentemente, aumento da dopagem (tipo n) do material. Evidências para esse tipo de 

transferência de carga são encontradas com facilidade na literatura.120 

Um ponto que deve ser considerado é que a inserção de um material condutor paralelo às 

cadeias de V2O5 provoca mudanças significativas no transporte eletrônico, uma vez que o 

transporte de cargas nesses materiais é governado pelos efeitos na interface entre a fase condutora 

interna e as cadeias do óxido. Quando espécies carregadas como as metaloporfirinas são 

introduzidas entre as lamelas negativamente carregadas do vanádio, a repulsão eletrostática dessas 

lamelas é reduzida e a energia do sistema diminui. Isso faz com que a distribuição de carga seja 

modificada à medida que a carga positiva do vanádio diminui ao ser compensada pela carga 

positiva do hóspede, provocando assim efeitos na condutividade eletrônica. 

Outro ponto paralelo a ser mencionado é de que o decaimento da capacidade com o tempo 

pode não ter causas estruturais, mas sim de modificações da composição gerada por decomposição. 

Ao mesmo tempo, mudanças nas propriedades de filmes que acompanham variações da espessura 

do filme podem estar relacionadas com mudanças na microestrutura dos filmes e não com 

mudanças em sua composição.289 Uma menor condutividade pode ser devido a falta conectividade 

entre as várias partes do material e gerada pela morfologia. 
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6.4  Aplicações para Gasolinas Adulteradas 
 

O objetivo dos testes apresentados até o momento foi a caracterização da resposta dos 

compósitos perante substâncias puras, agora serão apresentados testes da resposta perante misturas 

de substâncias, no caso gasolinas adulteradas e puras. 

Essas gasolinas adulteradas foram obtidas pelo grupo do professor Francisco Javier 

Ramirez Fernandez, da Escola Politécnica da USP, que mantém contrato com a Agência Nacional 

de Petróleo(ANP) e o IPT para o estudo e desenvolvimento de sensores capazes de detectar de 

forma barata, rápida e eficiente à presença de adulterantes na gasolina comercializada nos postos 

de combustível. As gasolinas testadas foram coletadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) e 

enviadas para análise físico-química no IPT. 

A composição da gasolina é difícil de mostrar, pois ela tem mais de 1100 componentes, 

majoritariamente hidrocarbonetos C1a C12; muitos isômeros, hidrocarbonetos saturados, 

olefínicos, nafténicos aromáticos e outros. 

Segundo padrões normalizados pela ASTM (American Society for Testing and Materials) 

e adaptados pela ANP, que são os utilizados pelo IPT, a prova mais importante de adulteração da 

gasolina é o Ponto Final de Ebulição (PFE); se uma gasolina apresenta um PFE maior que 200°C 

então está dentro da norma, se for menor pode estar adulterado. As técnicas mais usada para 

determinar a composição das gasolinas são CG-MS e NIR, contudo, dada as dificuldades práticas 

de determinar a composição das gasolinas, nos casos de suspeita de adulteração, o mais usual é 

tentar encontrar a presença dos adulterantes mais comuns nas amostras. 

No Brasil as gasolinas comerciais devem conter, por lei, 75% de gasolina e 25% de álcool 

anidro, contudo é um problema comum que parte dos 75% de gasolina seja substituída por algum 

outro solvente orgânico de menor valor, gerando uma contaminação que prejudica consumidores, 

veículos e meio ambiente. Os adulterantes mais comuns de serem encontrados na gasolina são 
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aromáticos: tolueno, varsol, xilol e “solvente de borracha”. Estes solventes usualmente são 

adicionados à gasolina antes dela receber os 25% de álcool anidro. Assim, o teor deste último é 

igual nas gasolinas adulteradas e nas não adulteradas. Esse fato dificulta a identificação das 

gasolinas impuras, pois é mais fácil obter um sensor para teores do álcool do que para a gasolina 

que possui na sua composição uma mistura de hidrocarbonetos. 

Para esse estudo com gasolinas foi utilizado os compósitos Co(N-TRPyP)-V2O5.nH2O (N 

= 3 e 4). O sistema utilizado nessas medidas é um pouco diferente do usando para obter os 

resultados anteriores. Sobre um mesmo substrato contendo quatro interdigitados (como os da 

Figura 33) foram depositadas por drop casting duas amostras, uma de cada compósito. Esse 

substrato foi colocado em uma versão modificada da câmara de fluxo laminar ilustrada na Figura 

32. A montagem experimental desse sistema está detalhada na Figura 50 e ilustrada na Figura 51. 

A resistência elétrica dos sensores foi medida ao longo do tempo sob polarização de 10 μA 

em um ambiente com temperatura de 25ºC. As analises foram feitas injetando primeiro nitrogênio 

na câmara (fluxo = 0.1 L/min), a seguir, por meio das válvulas eletromecânicas 1 e 2, alternava-se 

para vapores das amostras e assim sucessivamente. 

Os filmes assim preparados foram submetidos aos testes com as gasolinas, ou seja, 

estabeleceu-se uma simultaneidade entre as condições de operação do equipamento e no interior da 

câmara onde se fez os testes para ambas as amostras. Assim, as condições foram rigorosamente as 

mesmas para ambos os materiais, o que permite estabelecer comparações entre os resultados. 

Os testes realizados com os dois materiais foram inicialmente com vapores de xilol, varsol, 

SO2 e ar seco. Houve respostas reversíveis para todos eles. A seguir, testou-se a reprodutibilidade 

desses resultados, que mostraram que ambos os filmes mantêm sua resposta por pelo menos 4 

ciclos, tanto no sentido de que a resistência volta a níveis da próximos linha base quando a câmara 

é purgada, como no que se refere à velocidade. 
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Figura 50: Setup experimental com a montagem utilizada para caracterizar o comportamento dos 
compóstios perante amostras de gasolinas. 

 

Figura 51: Foto do sistema em que foram feitas as medidas simultâneas de respostas dos compósitos Co(N-
TMPyP)-V2O5.nH2O (N = 3 e 4) para amostras de gasolinas. No centro da foto está a câmara de fluxo 

laminar. 
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A resposta aos analitos ocorreu em menos de 3 segundos após a inserção do vapor e 

atingia cerca de 90% do seu máximo em até 30 segundos. Ou seja, havia uma histerese entre a 

exposição à resposta. A seguir foram realizados testes com os filmes sendo expostos à amostras de 

gasolina adulterada propriamente dita (Figura 52). Dentre as amostras, as identificadas como 

gasolina 1, 2 e 6 são material adulterado, enquanto que as gasolinas 3 e 4 estão dentro da faixa de 

PFE que as qualifica como puras. 

Tabela 5: Intensidade da resposta calculada dos compósitos a base de cobalto para amostras de gasolinas e 
para álcool combustível comercial. Baseado na Figura 52. 

Analito 
Compósitos  

Co(3-TRPyP)VXG 

(A) 

Co(4-TRPyP)VXG 

(B) 
PFE 

Razão 

(A)/(B) 

Gasolina 1 (adulterada) 0,672 0,440 161,8 1,53 

Gasolina 2 (adulterada) 0,824 0,728 144,0 1,13 

Gasolina 3 (Pura) 1,064 0,612 200,5 1,74 

Gasolina 4 (Pura) 0,728 0,453 214,6 1,61 

Gasolina 6 (adulterada) 1,021 0,588 148,7 1,74 

Álcool Combustível 0,118 0,046 - 2,56 

 

Os resultados indicam que os filmes respondem de forma diferenciada entre si e para cada 

amostra. Ocorre uma progressiva redução da resposta dos filmes, o que se percebe pela redução 

progressiva da resistência atingida nos períodos em que ocorre exposição aos vapores de gasolina. 

Além disso, a sensibilidade do Co(3-TMPyP)-V2O5.nH2O é menor se comparada a do 

Co(4-TMPyP)-V2O5.nH2O, como pode ser visto na Tabela 5. O índice adotado para a intensidade 

de resposta é relativo, portanto efeitos de espessura não devem ser os responsáveis por essa 

diferença. Acredita-se que o motivo deva ser diferenças estruturais do material: menor porosidade 

e maior empacotamento devem ocorrer na forma 4, o que dificulta a entrada e saída do analito no 

material do filme. 



139 
 

 

 

Figura 52: Resposta à temperatura ambiente dos filmes de Co(N-TRPyP)-V2O5.nH2O (N = 3 e 4)  para (a-
e) vapores de várias gasolinas adulteradas e (f) Álcool combustível (hidratado). O potencial aplicado foi de 

1,0 volt. 

Assim, a resposta seria apenas da uma camada mais superficial do filme e resultaria numa 

menor variação da corrente registrada. Também foi realizado um teste com álcool combustível que 

mostrou o mesmo padrão de resposta, ver item (f) da Figura 52 e Tabela 5. 

Considere-se ainda que nos foi fornecido apenas o PFE das amostras e não a composição 

exata; e que a composição das amostras 1, 2 e 6 provavelmente não são as mesmas, dado os vários 

potenciais adulterantes. Assim, dentro das características das amostras, os presentes resultados são 

favoráveis. Primeiramente por que as respostas foram intensas e segundo porque os dois materiais 
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apresentaram comportamentos distintos entre si para amostras. Essas são características 

importantes e necessárias para sistemas do tipo língua eletrônica, os quais se baseiam em 

correlações estatísticas. 

Quando foi determinada a razão entres os resultados obtidos para a intensidade de resposta 

de cada compósito observou-se uma variação pronunciada entre os valores, Tabela 5. Note-se que 

os valores mais baixos da razão foram para as amostras 1 e 2(adulteradas) e os mais altos para 3 e 4 

(puras) e 6 (adulterada). 

 

6.5  Conclusões 
 

Um par de materiais compósitos foram preparados a partir da intercalação de 

metaloporfirinas Co(3-TRPyP) e Co(4-TRPyP) em gel de pentóxido de vanádio. Resultados de 

microscopia revelaram significativas diferenças entre eles. Por difratometria de raios X foi revelado 

que esses materiais não só foram intercalados com sucesso, sem perda da estrutura lamelar do 

retículo, como também mudaram no meio interlamelar características de geometria. 

Diferentemente do VXG, esses compósitos obtidos são insolúveis em água. 

Essas características fazem com que esses materiais tenham potencial para a modificação 

de eletrodos e outras superfícies, podendo funcionar como interfaces moleculares com potencial 

seletividade e reatividade. Assim, são potenciais candidatos para eletrocatálise, e análise, como na 

forma de sensores amperométricos e potenciométricos, ou ainda como dispositivos moleculares. 

Os sensores baseados nesses compósitos provaram serem capazes de detectar vários tipos 

de compostos orgânicos e água com intensa resposta à temperatura ambiente. A resposta dos 

compósitos foi mais constante e reprodutível do que a do pentóxido de vanádio sozinho. 

Estas respostas tornam esses materiais fortes candidatos a sensores comerciais. O fato do 

tipo de material intercalado no pentóxido de vanádio modificar a resposta química do sistema 
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permite crer que é possível ajustar as propriedades do sistema e, assim, melhorar a resposta 

qualitativa e quantitativamente. Isto permitiria criar alta especificidade e levaria a análises mais 

complexas como os ditos “narizes eletrônicos”. 

O mecanismo envolvido na resposta dos filmes de compósitos de V2O5.nH2O não é claro, 

mas sugere-se três hipóteses, baseadas em sítios diferentes nos quais as moléculas de analito 

podem estar interagindo. A mais provável é que haveria adsorção dos analitos na superfície das 

lamelas. 

O desenvolvimento de um detector de gases requer mais estudos para comprovar a 

resposta na presença de baixos teores e a estabilidade das respostas no longo prazo, avaliando 

quantos ciclos o material comporta e como evolui a perda de sensibilidade. 

Nessa linha de desenvolvimento de aplicações, os estudos com os compósitos Co(N-

TRPyP)-V2O5.nH2O resultaram em dados que são estimulantes e nos levam a insistir nesse 

trabalho com combustíveis comerciais e com gases e vapores de forma mais ampla. A pequena 

quantidade de material necessária para fazer o dispositivo e o baixo custo dos mesmos pode levar a 

sensores qualitativos viáveis comercialmente, mesmo como sensores do tipo chips integrados. 

  




