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Introdução 

Uma aplicação muito explorada na literatura 

envolvendo o azul da Prússia (AP) e seus análogos 

deriva da possibilidade de modulação da cor 

apresentada por esse material através da aplicação 

de potencial, que pode variar do incolor em seu 

estado reduzido (branco da Prússia), passando pelo 

azul (azul da Prússia), até o verde (verde de Berlin) 

no estado totalmente oxidado. A união do AP, 

juntamente com eletrodos secundários em 

dispositivos eletrocrômicos, visando um aumento no 

contraste ótico observado, também vem sendo 

estudada. A utilização do WO3 como eletrodo 

suplementar se mostra interessante, tendo em vista 

a característica complementar do WO3, comparado 

com o AP, em apresentar a coloração azul quando 

em seu estado reduzido e ser incolor no estado 

oxidado. Esse trabalho envolve a síntese, 

caracterização morfológica, estrutural e ótica de 

filmes de NTC/AP e NTC/WO3, com posterior 

construção e avaliação do desempenho 

eletrocrômico de um dispositivo preparado com 

ambos os materiais. 

Resultados e Discussão 

O filme de NTC utilizado em ambos os 
nanocompósitos foi depositado através de dip-
coating (30 ciclos) utilizando uma dispersão de 
NTCs em clorofórmio (0,3 mg/mL). A deposição do 
WO3 sobre o eletrodo de NTC foi realizada através 
da técnica de cronoamperometria, utilizando-se uma 
solução equimolar de Na2WO4 e H2O2 25 mmol.L
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em meio ácido, aplicando-se um potencial de -0,5 V 
por 20 minutos. A eletroformação do AP sobre o 
filme de NTC ocorreu através do método inovador 
desenvolvido em nosso grupo

1
 usando como 

reagente as espécies de ferro presentes nas 
cavidades dos NTCs e o [K3Fe(CN)6] em solução, 
através de voltametria cíclica. A imagem de 
microscopia eletrônica (MEV) de varredura mostra a 
formação de um filme rugoso de WO3 recobrindo os 
NTCs, com a presença de fissuras presentes na 
continuidade do filme (Figura 1-a). No caso do filme 
compósito NTC/AP foi observado a presença de 
nanocubos de AP decorando os NTCs (Figura 1-b). 
Na Figura 2-A-a é mostrado o espectro Raman do 
filme compósito NTC/AP, onde nota-se a presença 

da bandas D, G, D’ e G’, características dos 
nanotubos de carbono, além das bandas atribuídas 
ao AP. O espectro Raman do filme compósito 
NTC/WO3 mostra, além das bandas referentes aos 
NTCs, duas bandas largas, características do WO3 
de estrutura amorfa (Figura 2-A-b).  

 
Figura 1. Imagens de MEV dos filmes de NTC/WO3 
(a) e NTC/AP (b).  
 
Após a caracterização individual de cada filme, o 
dispositivo eletrocrômico confeccionado com os 
filmes compósitos NTC/AP e NTC/WO3, juntamente 
como um eletrólito polimérico modificado de PVA, foi 
caracterizado através de espectroeletroquímica UV-
Vis, onde o dispositivo mostrou uma variação 
bastante acentuada da absorbância, no intervalo de 
potencial de 2,5 a -3,25 V.  

   
Figura 2. (A) Espectros Raman dos filmes de NTC 
modificados com AP (a) e WO3 (b). (B) Espectros 
UV-Vis do dispositivo nos seguintes potenciais (V): 
2,5 a 0,0 (a), -0,5 (b), -1,0 (c), -1,5 (d), -2,0 (e), -2,5 
(f), -2,75 (g), -3,0 (h), -3,25.  

Conclusões 

A proposta se mostrou bastante exitosa, uma vez 

que o dispositivo eletrocrômico proposto  foi obtido e 

caracterizado. 
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