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Introdução 

A combinação de componentes orgânicos e 

inorgânicos pode levar a um material com 

propriedades diferentes dos materiais não 

combinados.
1
 A presença de polímeros condutores 

entre as camadas de nanopartículas inorgânicas 

pode resultar no aperfeiçoamento do desempenho 

eletroquímico dos nanocompósitos.
2
 

Este trabalho teve o objetivo de estudar o efeito da 

variação da concentração de poli-o-metoxianilina 

intercalada em V2O5 mesoporoso. 

Resultados e Discussão 

O V2O5 contendo HDA e CTAB foi submetido à 

análise de TGA (Fig. 1) para saber a temperatura 

em que os tensoativos deixariam a estrutura no 

processo de calcinação. Após a análise do TGA a 

amostra de V2O5 foi calcinada à temperatura de 590 

ºC. 

 
 
Figura 1. TGA do V2O5 mesoporoso. 
 

As imagens de MEV (Fig. 2) mostraram que o 

material V2O5 com tensoativos (Fig. 2a) ainda não 

se trata de uma estrutura mesoporosa. Após a 

calcinação, usou-se o programa Image Tools® na 

(Fig. 2b) para confirmar a formação da estrutura 

mesoporosa com poros entre 40 a 90 nm.  

.  

 
Figura 2. MEV do V2O5 antes e depois de calcinado 
 

O V2O5 mesoporoso foi intercalado com (POMA) 

em diferentes concentrações e as amostras foram 

submetidas à difração de Raios-X para confirmar 

ocorrência da reação de intercalação. 

 
Tabela 1. Valores das distâncias interplanares de 
V2O5 mesoporoso intercalado com diferentes 
concentrações de POMA. 

 
Concentração de POMA Distância interplanar, d 

0 M 0,755 nm 

1,0 x 10
-3

 M 0,773 nm 

0,5 x 10
-2

 M 0,773 nm 

8,8 x 10
-3

 M 0,785 nm 

1,0 x 10
-2

 M 0,880 nm 

1,0 x 10
-1

 M 0,880 nm 

 
Comparados com o espaçamento interplanar do 
V2O5 mesoporoso (d=0,755 nm), todos os valores 
de V2O5/POMA em diferentes concentrações do 
polímero indicaram aumento na distância interplanar 
após a intercalação. Porém, como baixas 
concentrações de POMA foram usadas, o aumento 
no espaçamento foi pequeno. O aumento da 
concentração sem aumento da distância interplanar 
indica que parte da POMA não foi intercalada. 

Conclusões 

Os estudos de caracterização através de MEV e 

difração de raios-X indicaram que o processo de 

intercalação foi bem sucedido devido à mudança na 

superfície e ao aumento do espaçamento 

interplanar. Futuramente, esses materiais serão 

aplicados como sensores de amônia. 
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