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“A imaginação é a faculdade da 

descoberta, predominantemente. É ela 

que penetra nos mundos invisíveis que nos 

rodeiam, nos mundos da ciência.” (Ada 

Lovelace) 



 

RESUMO 

Buscando melhorar a performance dos dispositivos de armazenamento de energia por 

meio do desenvolvimento de novos nanomateriais e nanocompósitos, nesse trabalho 

estudou-se a síntese, caracterização e aplicação de um óxido de metal de transição 

misto, óxido de rutênio com óxido de tungstênio (RuO2-WO3) e seus nanocompósitos, 

baseados em óxido de grafeno reduzido (RuO2-WO3/rGO) e polianilina (RuO2-

WO3/PAni). Para isso, foram utilizadas metodologias acessíveis e de baixo custo, 

obtendo os nanocompósitos em duas etapas, dividias entre: a obtenção do RuO2-WO3 

e em seguida do nanocompósito, por meio do processo de mistura física (RuO2-

WO3/rGO) de polimerização (RuO2-WO3/PAni). Na primeira etapa, investigou-se a 

síntese RuO2-WO3 produzido em três diferentes proporções entre os precursores de 

Ru:W, 1:10; 1:5; 1:2,5. Por meio de diversas caracterizações foram comprovadas a 

obtenção dessas estruturas, verificando a formação de defeitos, mudanças na 

cristalinidade, no band gap, morfologia e estabilidade térmica com a variação da 

proporção dos precursores. O comportamento eletroquímico de filmes finos RuO2-

WO3, bem como do dispositivo simétrico desenvolvido com esse material, foi 

analisado, no qual o RuO2–WO3 apresentou uma performance superior quando 

comparado com as amostras controle de WO3 e RuO2. Os valores de capacitância do 

filme e do dispositivo foram de 661 mF cm-2 e 6,9 mF cm-2, respectivamente, sendo 

nove vezes maior que os valores de capacitância do WO3 e RuO2. A alta estabilidade 

e facilidade nos processos difusionais da amostra RuO2-WO3, revelaram que esse 

material é promissor para aplicação em supercapacitores. Com a síntese dos 

nanocompósitos por sua vez, RuO2-WO3/rGO e RuO2-WO3/PAni, as caracterizações 

indicaram uma grande sinergia entre os materiais, sejam os derivados de carbono ou 

o polímero condutor.  Por conta desse efeito, os dispositivos simétricos construídos 

obtiveram maiores valores de capacitância de 12,9 mF cm-2 e 240 mF cm-2, 

respectivamente sendo esses 2 e 35 vezes maior que os materiais de controle. Esses 

resultados revelam a potencial aplicação dos materiais, RuO2-WO3, RuO2-WO3/rGO e 

RuO2-WO3/PAni para serem aplicados em eletrodos para supercapacitores, no qual o 

nanocompósito baseado em polianilina já apresenta uma elevada capacidade para 

substituir os sistemas comerciais utilizados atualmente. 

Palavras-chave: Óxidos de metais de transição mistos, polímeros condutores, 

grafeno, supercapacitores, armazenamento de energia. 



 

ABSTRACT 

Searching to improve the performance of the energy storage devices through the  

development of novel nanomaterials and nanocomposites, in this work studied the 

synthesis, characterization and application of a mixed transition metal oxide, ruthenium 

tungstate (RuO2-WO3) and its nanocomposites, based on reduced graphene oxide 

(RuO2-WO3/rGO) and polyaniline (RuO2-WO3/PAni). For this, affordable and low-cost 

methodologies were used, obtaining the nanocomposite in two-steps, dividing between 

synthesis of the mixed transition metal oxide and then of the nanocomposite, through 

the physical mixing (RuO2-WO3/rGO) polymerization process (RuO2-WO3/PAni). In the 

first stage the synthesis of RuO2-WO3, produced in three different proportions between 

precursors of Ru:W, 1:10; 1:5; 1:2,5. Through several characterizations, there were 

evidence of the obtained nanostructure, verifying the formation of defects, changes in 

crystallinity, band gap, varied morphology with increasing proportion and high thermal 

stability. The electrochemical behavior of RuO2-WO3 thin films and device were 

analyzed, in which RuO2–WO3 showed a superior performance when compared with 

the control samples, WO3 and RuO2. The capacitance values of the film and the device 

were 661 mF cm-2 and 6.9 mF cm-2, respectively, being ninefold higher that 

capacitance values of the WO3 and RuO2. The high stability and easier diffusion 

processes of the RuO2-WO3 sample revealed that this material is promising to be 

applied as a supercapacitor. With the synthesis of the nanocomposites in turn, RuO2-

WO3/rGO and RuO2-WO3/PAni, the characterizations indicated a great synergy, be the 

carbon derivates or conductive polymer. Due to these aspects, the solid devices 

prepared to obtain higher capacitance values of 12.9 mF cm-2 and 240 mF cm-2, 

respectively being these values 2 and 35 times higher than the control materials. These 

results reveal the potential application of RuO2-WO3, RuO2-WO3/rGO and RuO2-

WO3/PAni materials to be applied to supercapacitor electrodes, in which the 

polyaniline-based nanocomposite already has a high capacity to replace the 

commercial systems used today. 

 

Key Words: Mixed transition metal oxide, conductive polymers, graphene, 

supercapacitors, energy storage. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço tecnológico o setor energético vem sofrendo uma crise 

mundial, causada pela escassez progressiva dos recursos não renováveis, que são a 

principal fonte energética. Aliado à carência de recursos e ao aumento gradativo do 

consumo de energia, há ainda questões como a geração de poluentes atmosféricos, 

a ineficiência dos combustíveis sustentáveis - que não suprem a demanda de 

armazenamento de energia - a má distribuição das matrizes energéticas e a falta de 

investimento no setor, que acaba prolongando a busca por tecnologias mais eficazes 

e limpas. 

Sistemas eficientes de armazenamento de energia são extremamente 

necessários, uma vez que estão diretamente relacionados com o uso efetivo de toda 

estrutura energética, ou seja, a geração, transmissão e distribuição de energia. 

Aprimorar esses sistemas, assegura o armazenamento da energia excedente, 

necessário para alta demanda, diminuindo o desperdício, propagando sua vida útil e 

permitindo a distribuição em locais remotos que não possuem acesso a essa 

tecnologia.1; 2   

Nesse contexto, a nanotecnologia surge como ferramenta para 

solucionar problemas em relação ao armazenamento de energia limitado e ao 

desempenho de dispositivos, mediante a descoberta e desenvolvimento de novos 

materiais, estruturas e composições, que possam proporcionar propriedades 

melhoradas, diferentes e únicas. Desta maneira, torna-se possível introduzir 

tecnologias mais eficientes, ambientalmente amigáveis, evitando o desperdício de 

energia e diminuindo  custos.3  

Uma das maneiras de desenvolver novos materiais é baseado na 

mudança dimensional dos mesmos para a escala nanométrica. Quando um material 

é sintetizado na escala “nano”, devido ao efeito de confinamento quântico, algumas 

de suas propriedades são completamente diferentes quando comparado com seu 

precursor bulk e na grande maioria essas propriedades são altamente melhoradas.4

  Conforme uma das dimensões da estrutura atinge um nível nanométrico 

as interações nas interfaces das fases são aprimoradas, na qual a relação 

superfície/volume é de extrema importância para compreensão da relação estrutura-

propriedade de um nanomaterial. Os nanotubos de carbono, por exemplo, apresentam 

propriedades mecânicas, térmicas e elétricas superiores que alguns outros materiais 
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carbonáceos, podendo ser aplicados em diferentes sistemas, tais como a produção 

de nanocompósitos para área têxtil, sistemas condutores e biodegradáveis.3;5 Outro 

exemplo seriam os nanocompósitos baseados em óxidos metálicos, que mostraram 

atividade catalítica melhorada, em consequência da maior área superficial, mais sítios 

ativos, maior quantidade de densidade de estados próximos ao nível de Fermi, 

aumento da energia superficial, nas quais todas essas características possibilitam 

maior interação com o analito.5 

 Além disso, desenvolver novas estruturas por meio da síntese de 

nanocompósitos, combinando e elaborando rotas sintéticas, é uma grande área ainda 

em estudo, uma vez que estes podem ter um comportamento sinérgico e obter 

propriedades novas ou melhoradas em relação aos componentes individuais.  Para a 

preparação dos nanocompósitos é necessário um intenso controle da síntese, da 

composição e estequiometria das reações, tamanhos das partículas, mantendo a 

natureza química e as propriedades físicas do material, parâmetros estes diretamente 

relacionados ao seu desempenho.6; 7 

Entre muitas combinações possíveis, aquela formada por componentes 

eletroativos e condutores são de particular interesse para área energética. As classes 

de materiais em maior evidência para este campo são os polímeros condutores (PCs), 

os materiais carbonáceos e os óxidos de metais de transição (OMT), ilustrados na 

Figura 1. 

 

 
Figura 1. Classes de materiais mais empregados na área energética e suas principais 

propriedades quando combinados para a síntese de nanocompósitos.  
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Algumas das estruturas pertencentes a essas classes possuem 

propriedades únicas para aplicação em dispositivos de armazenamento de energia, e 

a combinação das mesmas pode alimentar e reforçar os sistemas já utilizados.8 

 

1.1 SUPERCAPACITORES 
 
 No que diz respeito ao armazenamento de energia, dispositivos mais 

eficientes e sustentáveis são exigidos para transformação do seu uso. Entre os 

dispositivos atuais e um dos mais promissores na área de nanotecnologia estão os 

supercapacitores.4 

 O desenvolvimento desse dispositivo iniciou-se com os capacitores 

convencionais, que possuem alta potência, mas baixa energia específica, o que limita 

sua aplicação á apenas dispositivos complementares de baterias típicas. No entanto, 

os supercapacitores possuem um mecanismo de funcionamento que pode ser 

classificado entre as baterias e capacitores convencionais, como mostrado na Figura 

2, por meio do gráfico de Ragone. Nesse plot é apresentado para cada sistema a 

densidade potência em função da densidade de energia.6 

 

 
Figura 18. Gráfico simplificado de Ragone apresentando a densidade de potência em função 

da densidade de energia para diferentes dispositivos de armazenamento e geração de 

energia. 
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 Como observado no gráfico de Ragone, o sistema dos supercapacitores 

é considerado de alta energia e potência, o que possibilita armazenar mais energia 

que os capacitores convencionais, mas continuar realizando rápidos processos de 

carga-descarga com elevada ciclabilidade, o que dificilmente ocorre com as baterias.9  

 De maneira geral, os supercapacitores assemelham-se aos capacitores 

convencionais, constituído de dois eletrodos, sendo um cátodo e um ânodo, além de 

um separador e um eletrólito. Esse sistema armazena energia através da separação 

de cargas, por meio de diferentes mecanismos. Os mecanismos estão relacionados 

com a espécie dos eletrodos utilizados no supercapacitor, oferecendo uma grande 

vantagem frente aos outros sistemas, uma vez que há versatilidade na escolha da 

melhor combinação entre eletrodo/eletrólito.10 

 Nesse sentindo, os supercapacitores são divididos em três sistemas: i. 

Capacitores eletroquímicos de dupla-camada elétrica (CDCEs), ii. Pseudocapacitores 

e iii. Supercapacitores híbridos. Como já mencionado, os distintos mecanismos de 

armazenamento, ilustrados na Figura 3, estão relacionados com o material utilizado 

como eletrodo no dispositivo.11 

 

 

Figura 3. Ilustração esquemática dos diferentes mecanismos de armazenamento de energia 

dos supercapacitores, sendo (A) capacitores eletroquímicos de dupla-camada elétrica 

(CDCEs), (B) pseudocapacitores e (C) supercapacitores híbridos (adaptado da referência6). 

 

 Os CDCEs acumulam a carga eletrostática na interface 

eletrodo/eletrólito, sendo um processo sem reações faradaicas. Os materiais mais 

promissores para esse mecanismo, são os materiais de carbono, tais como carvão 

ativado, nanotubos de carbono, grafeno e seus derivados. O processo de 
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armazenamento de energia, atrelado aos materiais utilizados, geram sistemas com 

elevada estabilidade, porém com baixos valores de capacitância. 

 Por outro lado, os pseudocapacitores realizam reações rápidas e 

reversíveis de oxirredução, que também ocorrem na interface do eletrodo/eletrólito, 

destacando-se para este mecanismo os óxidos metálicos e polímeros condutores. 

Esses materiais, como esperado, possuem diversos processos redox, elevando 

consideravelmente os valores de capacitância. No entanto, durante a ciclabilidade há 

perda na eficiência das reações de oxirredução, uma vez que estas podem não 

acorrem de modo reversível, no qual o íon empregado para intercalação fica 

imobilizado na estrutura do material ativo, reduzindo a estabilidade do sistema. 

 Por fim, os supercapacitores híbridos que são a combinação de 

elementos não-faradaicos com os pseudocapacitivos, por meio da união dos materiais 

utilizados nesses diferentes sistemas, conforme ilustrado na Figura 4. Esse arranjo, 

permite um sistema com elevada potência, energia e estabilidade. No entanto, o 

desenvolvimento desse mecanismo de forma eficiente ainda é um grande desafio, 

uma vez que é de extrema importância o controle da composição e estequiometria 

nas reações envolvidas, na síntese desses materiais, para que de fato haja um maior 

alcance no desempenho dessas tecnologias. 7; 12 

 

 

Figuras 4. Classificação dos supercapacitores de acordo com o mecanismo de 

armazenamento de energia e os materiais utilizados como eletrodos. 
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 Os supercapacitores estão disponíveis comercialmente para 

substituição ou complementação de baterias para aplicações como fontes de 

alimentação ininterrupta, nivelamento de carga, unidades de armazenamento de 

energia, aplicações em transporte, dispositivos manuais, portáteis e flexíveis. 

Entretanto, os supercapacitores convencionais não atendem à demanda exigida e os 

métodos de fabricações tradicionais não são compatíveis com a fabricação para 

materiais com dimensões nanométricas.13  Como os mecanismos de armazenamento 

em supercacitores são fenômenos interfaciais, é essencial que os materiais utilizados 

possuam grande área superficial. O aumento da superfície proporcionada por 

nanomateriais ou nanocompósitos permite que o transporte de elétrons ocorra de 

forma eficiente e promova um aumento na capacitância do dispositivo, ou seja, na 

quantidade de energia que o mesmo possa armazenar. 

 

1.1.1 Capacitância e os processos de oxirredução 

 

 Em um sistema eletroquímico os mecanismos de oxirredução e a 

geração da capacitância ocorrem em potenciais críticos que estão relacionados com 

o potencial padrão Eº do sistema e as espécies químicas específicas presentes no 

meio. Nos eletrodos dos supercapacitores, esses processos estão diretamente 

relacionados com os eventos que ocorrem na interface eletrodo/eletrólito. Quando um 

potencial elétrico é aplicado, o campo elétrico permite o movimento de elétrons e o 

armazenamento de carga na interface entre o condutor eletrônico (eletrodo) e o 

condutor iônico (eletrólito).14 

 Como os supercapacitores armazenam energia por diferentes 

mecanismos, consequentemente esses fenômenos ocorrem de maneiras distintas 

nessa interface. Para sistemas constituídos com materiais que apresentam a 

característica de armazenamento por dupla camada elétrica, quando um potencial E 

é aplicado, a carga irá se acumular na interface eletrodo/eletrólito. Esse acúmulo 

provoca um excesso de elétrons em uma placa e uma deficiência de elétrons em outra. 

Em sistemas eletroquímicos, há uma carga no eletrodo e uma carga na solução. A 

capacitância nesse caso é gerada quando esse processo satisfaz a condição de que 

a carga armazenada é proporcional ao potencial aplicado.15 
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 Materiais como os derivados de grafeno atuam por meio desse processo 

para armazenar carga. Em consequência da grande área superficial e uma 

configuração com certa porosidade, esse tipo de estrutura melhora a área de contato 

entre os condutores elétrico/iônico e encurta o caminho de difusão dos íons, podendo 

facilitar também o acesso a sítios ativos. Além disso, essa organização estrutural 

contribui para a reciclagem e estabilidade do processo, tornando o sistema 

mecanicamente mais forte.16  

 Os materiais pseudocapacitivos, entretanto, armazenam carga por meio 

dos processos de oxirredução, de maneira muito semelhante às baterias. 

Efetivamente, esse processo é uma situação intermediária entre as baterias e o 

mecanismo de armazenamento do capacitor, discutido anteriormente. Nessa 

situação, as reações eletroquímicas em um material eletroativo com transferência de 

carga faradaica ocorrem preferencialmente na interface, com uma grande 

reversibilidade cinética. Ou seja, as reações oxidação ou redução promovem a carga 

ou descarga em uma velocidade mais próxima ao processo de carga ou descarga do 

capacitor, mesmo ocorrendo de maneira equivalente ao mecanismo da bateria. 

Durante todo esse processo, portanto, a voltagem é linear a carga e, 

consequentemente, o armazenamento aumenta com o aumento da voltagem.17 A 

diferença entre esses processos está ilustrada na Figura 5.  

 Em nível molecular, os processos de redução e oxidação ocorrem de 

forma específica, aumentando ou diminuindo a energia do nível de Fermi, até que este 

alcance um nível no orbital molecular suficiente que permita que os elétrons sejam 

transferidos para estados eletrônicos desocupados no material ativo, ou as espécies 

iônicas presentes no eletrólito. No caso de um fluxo de elétrons do eletrodo para a 

solução, ou seja, em um processo catódico (aplicando-se um potencial negativo), a 

energia do nível de Fermi no eletrodo de trabalho é aumentada, se aproximando do 

orbital molecular de maior energia. Dessa forma, os elétrons receberão energia 

suficiente para serem transferidos para estados eletrônicos vagos nas espécies 

iônicas do eletrólito com mais baixa energia.18 

 Para um fluxo em que ocorra a oxidação, a imposição de um potencial 

mais positivo, pode diminuir a energia do nível de Fermi, e os elétrons da solução 

encontrarão uma energia mais favorável no eletrodo. Com a diminuição do nível de 

Fermi, os elétrons migrarão novamente para o material eletroativo. 
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Figura 5. Perfil característico das curvas de voltametria cíclica e carga-descarga, ilustrando 

os respectivos mecanismos de armazenamento de carga, dos principais sistemas de energia 

(Capacitores de dupla camada elétrica, pseudocapacitores e baterias), (adaptado das 

referências19; 20). 

 

 Esses mecanismos permitem as reações de oxirredução, mas também 

são os que promovem a transferência e o armazenamento de carga nos 

pseudocapacitores. Os polímeros condutores e os óxidos de metais de transição 

realizam esse processo. Esses materiais, portanto, serão melhores quanto maior for 

a densidade de estados próximo ao nível de Fermi, facilitando a transferência de 

carga. No caso dos óxidos de metais de transição mistos, as múltiplas valências dos 

cátions são uma característica em que permite que mais densidades de estados 

estejam próximas ao nível de Fermi, sendo necessário menos energia para a 

transferência de elétrons e melhorando o armazenamento de carga.  

 

1.2 ÓXIDOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO  
 
 Os óxidos de metais de transição (OMTs) são uma classe de materiais 

extremamente interessante, devido a uma variedade de estruturas e propriedades. As 

propriedades únicas dessas estruturas são provenientes da sua configuração 
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eletrônica, com orbitais d parcialmente preenchidos (de um a nove elétrons), 

concedendo aos OMTs um alto desempenho como semicondutores, o que permite 

uma ampla aplicação como eletrodos para geração de carga.21  

 De modo geral, os OMTs possuem configuração eletrônica (n-1)dxs2,na 

qual pela regra de construção, os orbitais d são os últimos a serem preenchidos. Os 

elétrons desse orbital não são eficazes na blindagem de carga nuclear efetiva, devido 

à baixa densidade eletrônica. Em consequência dessas características, o número e a 

disposição de elétrons nos orbitais d estão diretamente relacionadas as propriedades 

desses materiais.22  
 Essas características, portanto, são o que distinguem os óxidos 

metálicos dos elementos metálicos e ligas, semicondutores ou isolantes iônicos, 

sendo dependente de diversos fatores relacionados às bandas eletrônicas, tais como 

a sobreposição nessas bandas entre o metal e o oxigênio, correlação de elétrons e 

polarizabilidade do oxigênio, onde dependendo do estado e configuração do oxigênio, 

pode dar origem a efeitos polarônicos e bipolarônicos, influenciando o transporte de 

carga.23 

 Outra peculiaridade importante dos óxidos metálicos, principalmente no 

contexto de armazenamento de energia são as regiões lamerares, presentes em sua 

estrutura, que permitem o acesso e a possibilidade da intercalação de íons. Nessa 

configuração lamelar, em uma lamela há uma forte interação do cátion metálico com 

os elétrons do oxigênio, mas entre as lamelas essa interação cátion/oxigênio é fraca. 

Os metais de transição que constituem essa classe de óxidos lamelares, possuem em 

geral alto estado de oxidação (+4, +5 e +6), na qual permite arranjos cristalinos que 

possibilitam essa disposição estrutural, tais como os metais ilustrados na Figura 6.24 

 Essas estruturas podem ser ajustadas buscando aprimorar a 

performance eletroquímica, por meio de modificações, sendo estas: presença de água 

estrutural, co-intercalação de solventes, polímeros e pequenas moléculas, 

desenvolvimento de heteroestruturas e nanoestruturas.25  

 Entre muitas configurações possíveis de óxidos metálicos, baseados nos 

metais de transição que podem ser encontrados na tabela periódica, será destacado 

a seguir um dos óxidos mais eficientes em relação ao armazenamento de energia e 

aplicação nesses respectivos dispositivos, o óxido de rutênio (RuO2). Embora este 

óxido possua propriedades extraordinárias que serão discutidas posteriormente, este 
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apresenta também elevado custo e considerável toxicidade, o que dificulta seu 

emprego. Dessa forma, busca-se óxidos menos agressivos ambientalmente, além de 

abundantes e de baixo custo. Um candidato promissor para substituição do RuO2 é o 

óxido de tungstênio (WO3), que apresenta todas as características anteriormente 

descritas e, por isso essa estrutura também será evidenciada.26 

 

 

Figura 6. Ilustração de estruturas cristalinas de óxidos de metais de transição lamelares: (A) 

(𝛿) MnO2 birnessita, (B) V2O5 ortorrômbico, (C) WO3.2H2O monoclínico  (adaptado de 

referência 25). 

 

1.2.1 Óxido de rutênio 

 

 O rutênio pertencente ao grupo VIII da tabela periódica é um elemento 

raro com vários estados de oxidação (-2, 0, +2, +3, +4, +6 e +8), sendo o Ru(IV) mais 

comum para formação do seu óxido, RuO2, o qual possui um caráter metálico. 

Usualmente, esse material é obtido mediante a oxidação do cloreto de rutênio (III) – 

(RuCl3), no entanto, em escala nanométrica, filmes desse óxido são preparados por 

meio de uma rota já consolidada, que é a deposição química à vapor (CVD), 

empregando como precursor espécies voláteis do precursor metálico.27  

 Como material bulk, é encontrado como uma estrutura cristalina do tipo 

rutila, ou seja, tetragonal, na qual na geometria de coordenação, os átomos de rutênio 

ocupam os sítios octaédricos e os átomos de oxigênio os sítios referentes ao arranjo 

trigonal planar,28 como representado na Figura 7. Uma característica dessa estrutura 

é a existencia de canais amplos, que passam pelo centro das faces da célula unitária, 
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gerando difusões anisotrópicas de diferentes espécies, além de um considerável 

número de defeitos que podem ser gerados por esses processos de difusão. No 

entanto, entre os diversos óxidos que possuem esse mesmo tipo de arranjo estrutural, 

o RuO2 é o que apresenta maior estabilidade contra a formação de defeitos na rede 

cristalina.27 

 

 
Figura 7. Modelo da estrutura rutila do RuO2 (adaptado de referência 28). 

 

 Independente da dimensionalidade ou do método de obtenção, sua 

principal aplicação é como componente catalítico, já sendo empregado em escala 

industrial. Entretanto, também é utilizado para revestimentos de ânodo de titânio, 

produção eletrolítica de cloro e preparação de resistores.29; 30; 31 No últimos anos, tem 

sido intensivamente estudado como material ativo em supercapacitores, com 

excelente performance em soluções aquosas, atingindo valores de capacitância 

superiores a  650 F g-1 em soluções ácidas.32 

 Nesse contexto, o RuO2 apresenta uma série de propriedades 

interessantes, tais como elevada porosidade e área superficial, elevada energia de 

superfície, condutividade elétrica considerável, ampla faixa de potencial, múltiplos 

estados de oxidação e processos reversíveis de carga-descarga, que concedem a 

esse material elevada capacitância específica e alta densidade de potência, ou seja, 

rápidos processos de armazenamento e liberação de carga.33; 34  

 Por ser um óxido metálico, esse material também atua 

eletroquimicamente por meio de processos pseudocapacitivos, nos quais são 

realizadas reações de oxirredução.35 Essa reação36 é mostrada a seguir na Equação 

(1), em que 𝑀 pode ser Li+, H+, Na+ e K+. 



25 
 

 

Equação (1)                           𝑅𝑢𝑂2−𝑦 + 𝑥𝑀+ + 𝑥𝑒− ⟺  𝑥𝑀𝑅𝑢𝑂2−𝑦 

 

 Embora seu processo redox esteja consolidado na literatura, não é 

possível obter informações mais detalhadas, devido à queda de corrente ao longo do 

tempo, que pode envolver principalmente mudanças de fase da estrutura.37 Além 

disso, é característico de materiais classificados como pseudocapacitivos possuírem 

baixa ciclabilidade, justamente por causa da diminuição na eficiência das reações.  

 O perfil voltamétrico gerado por meio das reações de oxidorredução 

desse material é mostrado na Figura 8. São observados picos referentes aos pares 

redox 2 e 3 (Ru2O3/RuO2) e 1 e 4 (Ru2O3/Ru), a reações superficiais em todo o 

eletrodo, intercalação de hidrogênio e o pico cinco relacionado à evolução de oxigênio. 

No entanto, mesmo com diferentes processos ocorrendo ao mesmo tempo, na faixa 

de potencial estudada, a curva voltamétrica possui uma característica simétrica.38  

 

 
Figura 8. Curva de voltametria cíclica do filme de RuO2 aplicando uma velocidade de 

varredura de 60 mV s-1 em HClO4 1,0 mol L-1 (adaptado de referência38). 

 

 Para aplicação em supercapacitores, Park e colaboradores,39 

sintetizaram RuO2, por meio da técnica de eletrodeposição, produzindo filmes finos do 

óxido, obtendo valores de capacitância específica próximos a 800 F g-1 em H2SO4 0,5 

mol L-1. Já Patake e colaboradores40 utilizaram metodologias semelhantes, produzindo 

filmes finos de RuO2, com capacitância específica de 650 F g-1.  
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 Embora o óxido rutênio possua inúmeras vantagens para aplicação em 

dispositivos de armazenamento de energia, como já mencionando, é um óxido caro, 

tóxico e de baixa abundância, o que eleva o custo de produção e dificulta sua 

aplicação.35  

 Dessa forma, uma alternativa seria substituir esse óxido, aplicando 

outros óxidos de metais de transição a esse sistema. No entanto mesmo com 

mudanças estruturais, cristalinas e morfológicas, o RuO2 ainda apresenta uma maior 

performance quando comparado com outros materiais. Entre outras possibilidades, 

busca-se utilizar os RuO2 de forma menos agressiva ao meio ambiente, reduzindo 

também o custo de produção, mas mantendo sua eficiência. Uma excelente 

alternativa seria os óxidos de metais de transição mistos (OMTMs), na qual permite 

novas composições com rutênio, diminuindo a quantidade desse material aplicado e 

aumentando a performance dos sistemas de armazenamento de energia. 
 

1.2.2 Óxido de tungstênio 

 

 Esse óxido, cujo metal de transição situa-se no grupo VI da tabela 

periódica, pode ser encontrado na natureza na forma de hidrato, tais como tungstita 

WO3·H2O, meimacita WO3·2H2O e hidrotungstito H2WO4, que são na verdade 

minérios de tungstênio. A partir desses minérios, utilizando ácidos e elevada 

temperatura, obtém-se o WO3, que é caracterizado como um semicondutor e 

atualmente possui diversas aplicações cotidianas, como fabricação de tungstatos para 

tecidos à prova de fogo e em detectores de gases;  e devido à sua intensa cor amarela, 

é também usado como pigmento em cerâmica e tintas.41 

 Esse material passou a ser intensamente estudado na escala 

nanométrica devido às suas propriedades ópticas, sendo aplicado como material 

eletrocrômico para janelas inteligentes, onde é possível controlar a transmissão de luz 

ao introduzir uma diferença de potencial. Por responder tão bem a variações de 

potenciais, foram observadas outras aplicações, possibilitando que esse óxido se 

sobressaísse como um dos óxidos de metais de transição mais importantes.42 

 A estrutura cristalina mais estável do WO3 consiste em octaedros de 

WO6 ligados entre si em uma rede distorcida da estrutura do tipo pseudocúbica do 

óxido de rênio (ReO3), representada Figura 9.  Nesse arranjo,  a redução e adição de 

átomos metálicos podem gerar sítios de variados tamanhos e formas possibilitando 
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diferentes intercalações.43; 44 No entanto, nesse tipo de estrutura, a cristalinidade 

assim como suas respectivas fases, são sensíveis a variações de temperatura, 

promovendo distorções e diversas combinações entre W e O.45  

 Com o aumento da temperatura o WO3 bulk possui uma sequência de 

mudança de fases do cristal na seguinte ordem: i. monoclínico (fase 휀); ii. triclínico 

(fase 𝛿); iii. monoclínico (fase 𝛾); iv. ortorrômbico (fase 𝛽); v. tetragonal (fase 𝛼). Já 

para o óxido em tamanhos nanométricos, a variação da cristalinidade com o aumento 

da temperatura pode não ocorrer da mesma forma e essa sequência variar com o 

método de síntese e o tamanho da partícula. No entanto, de modo geral, poucos 

estudos sobre o assunto relatam que a primeira mudança de fase é para monoclínico 

(fase 휀) e que não há tantas outras variações como o que foi apresentado para o 

material bulk. Nesse sentido, é interessante observar esse comportamento quando se 

procura um material termocrômico em que apresente estabilidade estrutural, ou que 

essas mudanças cristalinas possam trazer vantagens para tal aplicação.46; 47; 48 

 

 
Figura 9. Estrutura octaédrica representada em uma célula unitária para o  WO3 (adaptado de 

referência 45). 

  

 Além de todas as características apresentadas até o momento serem 

fundamentais para o melhor comportamento do material nas áreas de maior uso 

deste, eletrocromismo e termocromismo, as propriedades elétricas e cristalinas são 

fundamentais para compressão da atuação do óxido em dispositivos de 

armazenamento de energia.  
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 No caso de aplicações como baterias, capacitores e supercapacitores, a 

mudança de fase e cristalinidade alteram o empilhamento na rede cristalina, podendo 

beneficiar e facilitar a inserção de elétrons ou outras espécies. Além de melhorar o 

acesso e permitir a ativação de novos sítios, é possível ainda elevar a estabilidade do 

sistema.49 
 O WO3 nesse contexto, vem sendo empregado com o objetivo de 

melhorar a performance eletroquímica dos dispositivos por conta das rápidas e 

reversíveis reações de óxidorredução, apresentada na Equação (2), sendo 

classificado, portanto, como um material pseudocapacitivo, de alta capacitância 

teórica, relativa estabilidade e boa condutividade. Essas características podem gerar 

altos valores de capacitância específicos e favorecer altas densidades de energia, ou 

seja, maior acúmulo de carga. Por outro lado, ainda é considerado o material 

ambientalmente amigável, abundante, de baixo custo, o que facilita sua 

aplicabilidade.50  

 
Equação (2)                           𝑊𝑂3 + 𝑥𝑀+ + 𝑥𝑒− ⟺  𝑀𝑥𝑊𝑂3 

 

 Nessa equação, M+ representa um cátion (Li+, H+, Na+ e K+) que pode 

ser empregado mediante ao uso de eletrólito, promovendo a intercalação do íon na 

estrutura do óxido. Essa reação, gerada a partir de um estímulo elétrico, na forma de 

corrente ou potencial, provoca mudança de cor no material variando gradualmente de 

azul claro para azul escuro. Um exemplo da curva voltamétrica do WO3 em diferentes 

velocidades de varredura e a alteração de coloração na faixa de potencial analisada 

(0,0 V a -0,5 V) é mostrado na Figura 10.51  

 Dessa forma, realizando os processos, por meio da intercalação de H+, 

a partir de um potencial positivo (0,0 V) até o negativo (-0,5 V), ocorre a redução do 

tungstênio (W (VI) + e- 
→ W (V)) e a mudança de cor. Portanto são esses os processos 

eletroquímicos que provem efeitos de eletrocromismo e capacitância. Como exemplo 

da sua potencial aplicação, podem ser encontrados diferentes valores de capacitância 

na literatura, que por área variam de 0,2 mF cm-2  a 1716 mF cm-2, e por normalização 

gravimétrica de 81 F g-1 a 800 F g-1, dependendo da aplicação.52  

 Os valores de capacitância são apresentados de forma bem variada em 

consequência de que o WO3 apresenta diferentes estruturas cristalinas, com 
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diferentes fases, podendo ser obtido em morfologias variadas e por distintas rotas de 

síntese. Dessa forma, com tantas variantes, os resultados encontrados na literatura 

são discrepantes.   

 

 

Figura 10. Curvas de voltametria cíclica de um filme de WO3 em diferentes velocidades de 

varredura em eletrólito de H2SO4 0,5 mol L-1 e processo de mudança de cor deste material em 

eletrodos de folha de titânio (adaptado de referências 26 e 51). 

 

 Entre as estruturas cristalinas, o óxido de tungstênio hexagonal gera 

valores de capacitância mais altos, em decorrência da disposição dessa rede que 

permite mais sítios facilmente ativos. Em relação a morfologia, nanoestruturas 

unidimensionais, devido à natureza monocristalina, melhoram a cinética 

eletroquímica, facilitando a transferência de elétrons. Além dessas características, 

alterações dimensionais e na cristalinidade mudam a distribuição eletrônica na 

molécula, variando a concentração das densidades de estados de energia e alterando 

o nível de Fermi e o armazenamento de carga.  

 Sheen e colaboradores53 desenvolveram eletrodos para um 

supercapacitor eletrocrômico flexível baseado em óxido de tungstênio comercial, dos 
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quais apresentaram valores de capacitância de 13,6 mF cm−2 e 138,2 F g−1 em uma 

velocidade de varredura de 10 mV s-1 em H2SO4 1 mol L-1, com cerca de 70% de 

estabilidade após 5000 ciclos.  Yao e colaboradores,54 por sua vez, obtiveram 

nanofibras do óxido, utilizando um processo hidrotermal, alcançando uma 

capacitância por área bastante elevada, superiores a 1700 mF cm−2, com uma 

densidade de corrente de 2 mA cm−2, em eletrólito de H2SO4 0,5 mol L-1, obtendo 80% 

de estabilidade após 6000 ciclos.  

 Embora a aplicação do WO3 para eletrodos em dispositivos de 

armazenamento de energia apresente muitas vantagens, seu desempenho 

eletroquímico é limitado, ou seja, mesmo com variações estruturais e morfológicas, 

não é possível melhorar mais sua performance. Dessa forma, estudos vêm sendo 

realizados para a obtenção de nanocompósitos ou novas estruturas com esse óxido, 

buscando um maior potencial desse material. 

 

1.2.3 Óxidos de metais de transição mistos 

 
 A combinação de metais de transição para a formação de um óxido 

produz os chamados óxidos de metais de transição mistos (OMTMs). Esses óxidos 

podem ser obtidos com diferentes combinações entre os metais, gerando diferentes 

estruturas e composições, que permite os classificar de três maneiras. 

 Como primeira classificação, destaca-se a configuração AxByOz, na qual 

A e B representam dois diferentes cátions metálicos, O o oxigênio e x,y,z as 

respectivas proporções atômicas de cada elemento na estrutura.55  Embora seja 

possível obter diferentes configurações, a estrutura cristalina mais comum para esse 

tipo de OMTM é a espinélio, dada por AxB3-xO4.55  Podem ser citadas como exemplo, 

estruturas do tipo cobaltatos (FeCo2O4 e MgCo2O4),56 manganitos (NiMn2O4, e 

ZnMn2O4)57 e estanatos (CoSnO3 e Mn2SnO4).58; 59 

 Uma segunda abordagem para os óxidos mistos, seria uma configuração 

do tipo AxByO2 ou AxByCzO2, na qual a soma entras as proporções atômicas,  (𝑥 +

𝑦) ou (𝑥 + 𝑦 + 𝑧), devem ser iguais a um. Nessa estrutura os cátions são 

heterovalentes em que alguns desses, ocupam diferentes sítios na rede cristalina, 

octaedros ou prismáticos, promovendo distorções do tipo Jahn-Teller. Como exemplos 

dessa configuração são encontrados na literatura óxidos como Ti0.9375Fe0.0625O2, 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 e NaxCo1/3Ni1/3Mn1/3O2.60; 61; 62 
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 A terceira classificação é referente a uma mistura de óxidos, em que 

essa composição é definida como MaOb-NcOd, na qual M e N podem ser iguais a 

diversos metais de transição, tais como Fe, Co, W, Ni, Cr, Mn, Ru e entre outros. 

Nessa configuração os óxidos de metais de transição podem apresentar duas ou mais 

fases na mistura, em que uma das fases é predominante no sistema.63 Devido à 

facilidade de obtenção e grande versatilidade, podem ser apresentados muitos 

exemplos de diferentes configurações, sendo estas CuO-TiO2,64 MnOx-TiO2,65 CuO-

Al2O3,66 CuO-RuO2,67 RuO2-Fe2O3 e WO3-Fe2O3.68  
 Esses óxidos têm se destacado devido ao aprimoramento das 

propriedades físicas, químicas e elétricas que ocorrem com a combinação de 

estruturas de metais de transição. O sistema do óxido misto permite múltiplas 

valências dos cátions, ou seja, o metal está presente em mais de um estado de 

oxidação. Essa característica de valência mista, pode mudar a energia do nível de 

Fermi e consequentemente aumentar a densidade de estados nas bandas de valência 

e condução, favorecendo os processos de oxirredução. Com isso, a energia de 

ativação para a transferência de elétrons entre os cátions é menor no sistema misto, 

melhorando o armazenamento de carga e a condutividade elétrica. Dessa forma, suas 

propriedades estão relacionadas com a velocidade em que ocorre a transferência de 

elétrons entre os diferentes estados de oxidação.69  

 Devido a essa característica dos óxidos mistos, esses materiais são 

empregados principalmente em sistemas de armazenamento de energia e 

fotocatálise. No caso da fotocatálise, a configuração mista do tipo AxByO2, por meio 

de um efeito de dopagem, permite alterar o band gap do óxido misto e aumentar a 

eficiência de fotoconversão.  

 Em sistemas de armazenamento de energia, o favorecimento dos 

processos redox, ocorre mediante a transferência de carga em diferentes estados de 

oxidação. Para as baterias de íon lítio, destaca-se também a disposição dos átomos 

na rede cristalina, que possibilitam estabilizar o lítio. Por outro lado, para 

supercapacitores, as múltiplas valências geram sistemas mais estáveis, uma vez que 

as reações eletroquímicas são favorecidas. Para essas aplicações os três tipos de 

óxido são muito estudados.  

 Apesar da valência dos cátions ser um fator determinante para melhorar 

a performance e aplicação dos OMTMs, a composição, fase e rede cristalina, assim 
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como o tipo de morfologia e área superficial também contribui para uma resposta 

superior do sistema.70 
  No caso do desenvolvimento de eletrodos capacitivos, a performance 

desses materiais tende a ultrapassar a dos eletrodos convencionais.71 Entre esses 

eletrodos convencionais, como discutido anteriormente, o RuO2 ainda apresenta os 

melhores resultados em relação ao armazenamento de carga. No entanto, com as 

desvantagens de alto custo e toxicidade, a obtenção de um óxido misto com esse 

metal de transição, é uma alternativa promissora para redução do seu custo.  

 Assim a combinação do rutênio com outro óxido de metal de transição 

permite reduzir o custo, utilizar menores concentrações desse material e ainda 

aumentar a eficiência dos dispositivos. O óxido de tungstênio é um excelente 

candidato a síntese de um óxido misto, pois, diferentemente do rutênio, possui grande 

disponibilidade, baixo custo, é ambientalmente amigável, além de possuir todas as 

particularidades necessárias para os capacitores.72; 73; 74  

 Em consequência da característica intrínseca desses óxidos, RuO2 e 

WO3, a mistura dessa estrutura, permite gerar um óxido de metal de transição misto 

do tipo MaOb-NcOd, ou seja, RuO2-WO3. Alguns exemplos de óxidos de metais de 

transição mistos compostos por tungstênio ou rutênio aplicados em armazenamento 

de energia podem ser apresentados. Xia e colaboradores75 desenvolveram um 

capacitor assimétrico de RuO2-TiO2, com capacitância de 46 F g-1 e 90% de 

estabilidade em eletrólito de KOH 1 mol L-1. Yang e colaboradores76 produziram uma 

estrutura do tipo WO3-CuO, na qual seus filmes apresentaram uma capacitância de 

248,2 F g-1 e 85,2% de retenção de capacitância, também em eletrólito básico 6 mol 

L-1.  

 A combinação RuO2-WO3 já foi reportada na literatura por Kumar e 

colaboradores,77 na proporção com proporção 1:1 entre os precursores 

(RuCl3.3H2O:Na2WO4.2H2O). Os autores utilizaram esse material para modificar fibras 

de carbono e aplicá-lo como fotoanôdo em células biofotovoltaicas, no qual o óxido 

RuO2-WO3 apresentou uma excelente atividade para a transferência de elétrons e 

aumento do desempenho da célula.  

 Os resultados mostrados para os óxidos de metais de transição mistos 

como RuO2-TiO2 e WO3-CuO, aplicados em capacitores e o grande desempenho do 
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óxido misto baseado em RuO2-WO3 em células voltaicas, revela que essa estrutura 

pode ser promissora para aplicação na área de armazenamento de energia.  

 
1.2.4 Obtenção de óxidos de metais de transição por reação hidrotermal 

 
 Desde a descoberta do grafeno,78 a esfoliação mecânica vem sendo um 

dos principais métodos de obtenção de materiais bidimensionais. Essa metodologia 

consiste em enfraquecer as forças de interação existentes entre as camadas do cristal 

de grafite por meio de força mecânica, utilizando uma fita adesiva (Scotch-tape), 

sendo essa técnica também chamada de peeling do grafite. No entanto, a grande 

desvantagem da esfoliação é o baixíssimo rendimento, impossibilitando a produção 

em larga escala, salvo também a heterogeneidade do material final.79 No caso dos 

óxidos metálicos, essa metodologia não é aplicável, pois estes não podem ser 

esfoliados tão facilmente, embora existam alguns poucos trabalhos que mostram 

esfoliação iônica de OMTs.80 

 Outra técnica bastante utilizada é a deposição química a vapor (CVD, do 

inglês chemical vapor deposition),81 que consiste em decompor os materiais 

precursores em substratos metálicos. Óxidos produzidos por essa técnica apresentam 

alta qualidade, contudo, o rendimento ainda é baixo, sendo também um método que 

se limita ao uso de um substrato, o que faz com que suas aplicações sejam focadas 

nas áreas de física e óptica.82 Além disso, é um processo caro e não possibilita o 

controle morfológico homogêneo do material obtido.  

 Uma outra metodologia que pode ser destacada é a síntese 

eletroquímica, que é conhecida pela sua eficiência e maior controle no número de 

camadas do material ativo no substrato, o que permite um monitoramento da 

espessura do filme fino. Apesar do controle no número de camadas, estas podem ser 

depositadas uma diferente da outra, devido aos processos de difusão durante a 

síntese de óxidos, acarretando na falta de controle morfológico. Por fim esta é uma 

técnica que também é dependente de um substrato.83 

 Com base nas desvantagens que essas metodologias apresentam, 

comparadas entre si e com outros métodos alternativos, rotas de síntese baseadas 

em sistemas hidrotermais, são mais atraentes para a produção de óxidos de metais 

de transição mistos. Nesse método, o processo de obtenção ocorre em temperaturas 
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mais baixas, ampliando a gama de reagentes que podem ser empregados, com 

capacidade de ser escalável, mantendo ainda um alto controle morfológico.84  

 De modo geral, a reação é realizada em autoclave, no qual nesse 

sistema, o solvente utilizado deve ser aquecido acima do seu ponto de ebulição para 

que a pressão interna do processo exceda a pressão ambiente e possibilite a 

automontagem do óxido com morfologia controlada. Para a produção de estruturas 

por essa técnica, utilizam-se precursores metálicos, um redutor, surfactante e um 

solvente. O tipo de precursor metálico é importante para que possibilite a formação do 

óxido, mas a escolha do conjunto redutor, surfactante e solvente é crucial para os 

processos de nucleação e crescimento ocorra com alto controle morfológico e 

homogeneidade.85  

 Como pode ser observado, de fato, a rota hidrotermal é promissora para 

a síntese e controle da morfologia de óxidos de metais de transição mistos, 

principalmente na forma nanométrica, seja ela 0, 1 ou 2D.   

 Um dos diversos segmentos de reações hidrotermais é o método poliol. 

Nesse sistema, utiliza-se um poli-álcool, que atua como solvente, redutor e 

passivante. O principal poli-álcool utilizado é o etileno glicol, que possui ponto de 

ebulição em 200ºC. Esse solvente tem forte interação com precursores acetatos, 

facilitando a redução, mas para precursores cloretos, o etileno glicol forma um 

composto de coordenação de alta estabilidade com os íons Cl-, dificultando a redução 

do precursor. Outro fator é que é necessário o conhecimento do pH do meio, pois este 

pode alterar o mecanismo de redução, além do controle da razão de hidrólise no meio 

reacional, pois grandes quantidades de H2O podem favorecer o processo de hidrólise 

e inibir a redução.86; 87  

 Devido aos problemas que o método poliol pode apresentar, em relação 

a limitação dos precursores, foram desenvolvidas metodologias a partir de variações 

desse método, nas quais pode-se modificar o álcool utilizado e consequentemente 

aumentar a gama de precursores que podem ser empregados. Pode-se utilizar 

também, surfactantes e redutores extras, que suportam temperaturas mais altas e em 

alguns casos possuem maior afinidade com o metal, podendo controlar ainda mais a 

morfologia do óxido.   

 Sendo o surfactante, o agente “chave” para a formação de uma estrutura 

com morfologia e cristalinidade controlada, este vem sendo amplamente estudado 
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com intuito de formar diferentes tipos de estruturas, como por exemplo, esferas, 

cilindros, cubos, nanofios, nanoflores, hexágonos, nanoestrelas, nanoplacas e 

nanofolhas.88  

 

1.2.4.1 Uso de surfactantes orgânicos 

 
 No caso da síntese de óxidos de metais de transição mistos com 

morfologia controlada, podem ser empregados diferentes surfactantes orgânicos, 

sendo eles: surfactantes catiônicos (brometo hexadeciltimetilamonio (HTAB)),89 

surfactantes aniônicos (dodecilsulfato de sódio (SDS),90 cristais líquidos liotrópicos 

(Brij 35 e Brij 56),91 surfactantes biodegradáveis92 e   surfactantes não iônicos (triblock 

copolymers, como L62 e P123).93 

 Como já previamente mencionados os templates orgânicos suportam 

temperaturas mais altas, possuem afinidade com poli-álcoois, permitem 

reprodutibilidade, controle da cristalinidade, espessura, porosidade, adaptáveis a 

filmes finos, substratos flexíveis e a produção de material em larga escala.  

 Estudar o comportamento desses surfactantes, que ainda não são tão 

usuais, é de extrema importância para controlar ainda mais a ordem cristalográfica e 

a homogeneidade do material, além da estabilidade da estrutura com a remoção do 

template, pois essa última etapa pode levar a perda da morfologia específica e 

danificar as propriedades elétricas do óxido.94 

 De modo geral, nesse tipo de síntese o surfactante orgânico por meio de 

interações com o solvente e a ação da pressão, realiza uma automontagem, que pode 

ser em diferentes composições e fases, resultando em diferentes morfologias, no qual, 

como o próprio nome diz, servirá como template ou molde para controle da estrutura 

do óxido, impedindo a aglomeração da partícula.95  

 Nesse trabalho, o copolímero do tipo triblock copolymers P123 foi 

escolhido na tentativa de induzir a organização da estrutura. O P123 é proveniente da 

classe de um polímero anfifílico que é o pluronic, com a nomenclatura de 

poli(oxietileno)-poli(oxipropileno)-poli(oxietileno) ou na forma molecular simplificada 

[(EO)x(PO)y (EO)x]. Nessa estrutura os grupos EO constituem a parte da molécula 

hidrofílica e os grupos PO a parte hidrofóbica. No caso do P123, este possui uma 

fórmula molecular [(EO)20(PO)70(EO)20], representada na Figura 11, com valor de 
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massa molar de 5820 g mol-1 e de todos os constituintes da classe do pluronic é o 

mais hidrofóbico.96; 97  

 

 
Figura 11. Representação da estrutura do P123 (adaptado de referência 96). 
 
 
 O mecanismo de formação da micela do P123 ocorre por meio de 

processo endotérmicos, iniciando pela desidratação dos grupos de óxido de propileno. 

O núcleo da micela começa a se formar a partir dos grupos PO, que deve estar livre 

da água, enquanto o bloco EO ainda está hidratado. Para a molécula 

[(EO)20(PO)70(EO)20], a parte hidrofóbica é duas vezes maior que a hidrofílica, gerando 

uma micela anisométrica. Com a elevação da temperatura e pressão na autoclave, 

ocorre o aumento da tensão superficial, devido à desidratação do grupo PO, 

aumentando o caráter hidrofóbico do sistema, que promove a agregação dos 

monômeros para a formação da micela, decaindo o valor de CMC (concentração 

micelar crítica), no caso do P123.98 

 O solvente que melhor se adequa a esse sistema, atuando também 

como redutor é o álcool etílico, que de modo geral, auxilia na formação da micela. A 

adição de etanol em meio aquoso possui uma influência significativa na obtenção da 

micela e no comportamento do copolímero. Aumentando a concentração do álcool 

etílico na solução diminui a tensão interfacial entre a água e as cadeias hidrofóbicas 

do grupo PO, favorecendo a formação de micelas ainda menores, mas que promove 

também o aumento do valor de CMC.99 

 

1.3 GRAFENO E SEUS DERIVADOS 
 

 Proveniente do grafite, o grafeno compõe folhas bidimensionais e 

individuais de espessura monoatômica, com átomos de carbono com hibridização 

sp2,100 apresentando anéis hexagonais ligados entre si por meio de ligações 𝜎 com 

outros três átomos de carbono vizinhos, similar a uma colmeia,101 como ilustrado na 
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Figura 12. Seu longo sistema 𝜋 conjugado, em que os elétrons estão confinados em 

duas dimensões, proporciona propriedades únicas, 100 tais como, alta condutividade 

elétrica, essencial para aplicações em energia; elevada área superficial, que permite 

o aumento da capacitância específica e poros em sua estrutura que possibilitam o 

armazenamento de carga.102; 103 

 

 
Figura 12. Representação esquemática de uma folha de grafeno.104 

 

 A estrutura de grafeno ganhou destaque, após o trabalho publicado por 

Geim e Novoselov a partir da esfoliação mecânica do grafite utilizando uma fita 

adesiva, cujo método também é conhecido como peeling do grafite. Por meio deste 

trabalho os dois pesquisadores foram condecorados com o Prêmio Nobel de Física 

no ano de 2010.105 Essa técnica permitiu o isolamento de fragmentos de grafeno 

multicamadas, possibilitando o estudo e o conhecimento de suas propriedades.105  

 Após a revelação de uma nova estrutura que poderia proporcionar uma 

revolução científica-tecnológica, iniciou-se uma busca por novos métodos de 

obtenção desse material. Entre os mais utilizados estão o método do peeling do 

grafite, descrito anteriormente; deposição química por vapor (CVD), onde ocorre a 

decomposição de percursores de carbono em superfícies metálicas que possibilitam 

o crescimento de monocamadas de grafeno;106 crescimento epitaxial de folhas de 

grafeno em carbetos metálicos;107 esfoliação do grafite em fase líquida;108 método de 

oxidação dos nanotubos de carbono (unzipping), que por meio de reações oxidativas, 

as paredes dos nanotubos são abertas, gerando nanofitas de grafeno com alta razão 

de aspecto;109; 110 síntese química,111 na qual o grafeno pode ser obtido a partir de 

moléculas simples como benzeno e n-hexano e a esfoliação do grafite bulk, que 
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consiste na oxidação, utilizando o método de Hummers modificado, esfoliação e 

redução do derivado grafite formando diferentes intermediários, tais como o óxido de 

grafite (Gr-O) e o óxido de grafeno (GO), um produto final comumente conhecido como 

óxido de grafeno reduzido (rGO).112; 113  

 O método de Hummers originou-se a partir de uma metodologia 

realizada por Brodie, em 1859, para investigar as propriedades químicas do grafite. 

Ele utilizou uma mistura de clorato de potássio (KClO3) e ácido nítrico (HNO3) seguido 

de tratamento térmico para oxidar o grafite. Devido à falta de equipamentos e técnicas 

possíveis para a caracterização do material na época, Brodie deixou seu trabalho 

disponível para aperfeiçoamentos. Já em 1898, Staudenmaier realizou duas 

mudanças a este trabalho, adicionou ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado para 

aumentar a acidez da mistura e acrescentou em pequenas porções o clorato de 

potássio no decorrer da reação. Tais mudanças proporcionaram um grafite mais 

oxidado. No entanto, esse processo consumia muito tempo e apresentava riscos 

durante o procedimento experimental.114  

 Quase sessenta anos após o método de Staudenmaier, Hummers e 

Offman107; 114 desenvolveram uma nova metodologia, que recebera o nome de um dos 

cientistas, para a produção do óxido de grafite. Eles utilizaram uma mistura de ácido 

sulfúrico concentrado, nitrato de sódio (NaNO3) e permanganato de potássio (KMnO4) 

mantidos em temperatura abaixo de 45ºC. Essa rota possibilitou melhor eficiência na 

oxidação da substância em menor tempo. A técnica de esfoliação do grafite bulk inicia-

se pela oxidação do grafite, sendo muito utilizada devido ao seu elevado rendimento 

e facilidade em processamento.  

 Ao realizar a oxidação do grafite ocorre a desestruturação das ligações 

sp2, proveniente da inclusão de grupos oxigenados e/ou ligações incompletas (efeito 

de borda), atribuídas como defeitos.  Nesta etapa, como já mencionado, ocorre a 

reação entre o H2SO4 e KMnO4, gerando o agente oxidante Mn2O7.115 A reação pode 

ser observada em dois estágios, mostrados nas equações (3) e (4): 

 

Equação (3) 

                  𝐾𝑀𝑛𝑂4(𝑠) + 6𝐻(𝑎𝑞)
+ + 3𝑆𝑂4(𝑎𝑞)

2−  →  𝐾(𝑎𝑞)
+ +  𝑀𝑛𝑂3(𝑎𝑞)

+ + 𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 3𝐻𝑆𝑂4(𝑎𝑞)

−  

 

Equação (4)                                                              𝑀𝑛𝑂3(𝑎𝑞)
+ +  𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)

− → 𝑴𝒏𝟐𝑶𝟕(𝒂𝒒) 
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 A esfoliação do óxido de grafite (Gr-O) é realizada utilizando-se um 

equipamento de ultrassom, obtendo-se como produto o óxido de grafeno (GO), 

retratado na Figura 13. 

 

 
Figura 13. Figura esquemática da estrutura de óxido de grafeno. 107 

 

  Devido aos grupos funcionais oxigenados, que o tornam hidrofílico, a 

esfoliação pode ser feita em diversos solventes, principalmente os com caráter polar 

como por exemplo a água, etanol, acetona e entre outros. 107  

 Posteriormente à esfoliação são realizadas técnicas de redução a fim de 

diminuir os grupamentos oxigenados presentes na estrutura do grafeno. As reduções 

químicas são mais utilizadas através de agentes redutores como hidrazina, 

borohidreto de sódio (NaHB4), ácido ascórbico, álcoois, tratamento térmico e técnicas 

eletroquímicas, obtendo-se o óxido de grafeno reduzido.116 Esse processo de 

obtenção do grafeno (rGO) pode ser melhor compreendido através do esquema 

apresentado na Figura 14. 

 Essas reações, embora proporcionem um produto com potencial para 

aplicações, não são totalmente eficientes e a estrutura do grafeno pode ainda conter 

defeitos, embora em menor quantidade, com carbonos com hibridização diferente de 

sp2, formando estruturas pentagonais  e heptagonais, chamadas de estruturas de 

Stone Waled, representado na Figura 15.118 

 Métodos como o peeling do grafite, CVD e derivados possibilitam a 

obtenção de um grafeno com menor número de camadas e poucos defeitos na 

estrutura do material. No entanto o rendimento é muito baixo perante os métodos 

químicos tornando difícil o seu emprego em diversas áreas. O método de Hummers 

modificado, juntamente com a esfoliação e redução do grafite, possui mais benefícios 
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quando comparado com as demais metodologias de produção de grafeno já citadas, 

tais como rendimento elevado, fácil processabilidade e baixo custo. 

 

 

Figura 14. Representação esquemática da oxidação e esfoliação do grafite bulk até a 

obtenção do óxido de grafeno reduzido (adaptado de referência117).  
 

 

Figura 15. Defeitos na estrutura da monocamanda de óxido de grafeno reduzido obtida por 

imagem de microscopia eletrônica de transmissão em (A) e sem defeitos em (B).119  
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 Entre as aplicações do grafeno, destaca-se o uso em dispositivos de 

armazenamento de energia, proporcionado por suas propriedades elétricas, como alta 

condutividade e propriedades mecânicas, obtendo elevada superfície específica e alta 

flexibilidade. Os derivados do carbono também já são utilizados como ânodos em 

dispositivos de energia, como o grafite em baterias de íon lítio e o carvão ativado em 

supercapacitores.120 

 O mecanismo de armazenamento de carga do grafeno, de modo geral, 

pode ser classificado como de um capacitor de dupla camada elétrica (CDCEs), que 

como já mencionado, armazena a carga por meio da adsorção de eletrólitos na 

superfície do grafeno. Estudos recentes relatam que se toda a área superficial do 

grafeno pristino for  utilizada, pode atingir uma capacitância de 550 F g-1 ou 21 mF cm-

2. No entanto, ainda é necessário o conhecimento de outros parâmetros para que os 

dispositivos a base de grafeno alcancem sua densidade de energia máxima, tais como 

espessura, densidade do filme e componentes celulares, sendo o coletor de corrente, 

o separador, a natureza do eletrólito e a janela de tensão de funcionamento da célula. 

Na Figura 16, está ilustrado um supercapacitor baseado grafeno, utilizando uma 

corrente padrão, coletor, separador e um eletrólito.121; 122 

 

Figura 16. Representação de um supercapacitor de grafeno (adaptado de referência122). 

 

  Como apresentado, a metodologia utilizada para obtenção do grafeno 

ou seu derivado, influencia na estrutura do material final, podendo afetar suas 

propriedades elétricas. O óxido de grafeno (GO) é frequentemente utilizado para a 

produção de filmes finos aplicados em capacitores. Embora possua grupos funcionais 

em sua estrutura, esses grupos permitem adequar o desempenho físico e as 
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propriedades químicas do material de forma única, proporcionando filmes com 

excelentes propriedades mecânicas. Outro fator propiciado pela presença de grupos 

funcionais é o favorecimento de um desenho estrutural que pode resultar em 

estruturas curvadas que influenciam na reatividade e permitem a interação com outros 

materiais para a formação de nanocompósitos.123; 124; 125 

 O óxido de grafeno reduzido (rGO) também é um excelente candidato para 

ser utilizado em dispositivos de armazenamento de energia, na qual sua estrutura 

possibilita a difusão de íons de forma eficiente e rápida em eletrodos, além de ótima 

atividade eletroquímica e elevada estabilidade. Uma de suas características mais 

notáveis é sua grande área superficial eletroquimicamente ativa que remete a altos 

valores de capacitância. Assim como o GO, o óxido de grafeno reduzido é considerado 

ideal para a produção de nanocompósitos, sendo ainda mais promissor para aplicação 

em supercapacitores, quando combinado com polímeros e óxidos metálicos.126; 127 

 Inúmeros trabalhos já tem sido relatados exibindo a potencialidade de 

dispositivos de grafeno como supercapacitores, como Stoller e colaboradores128 que 

mostram a viabilidade de se obter valores de capacitância gravimétrica de 101 F g-1 

em eletrólito básico (KOH 5,5 mol L-1), utilizando como eletrodo o óxido de grafeno 

reduzido com hidrazina.  

 Trabalhos análogos, apresentaram resultados ainda melhores. Zhu e 

colaboradores129 que atingiram uma capacitância de 166 F g-1 aplicando 5,7 A g-1 

como densidade de corrente em eletrólito orgânico; Chen e colaboradores130 que 

obtiveram um resultado de 348 F g-1 em H2SO4 1 mol L-1, aplicando 0,2 A g-1. Outros 

trabalhos, como Ji e colaboradores131 que mediante estudos teóricos, mostraram que 

utilizando grafeno como eletrodo, pode-se alcançar uma capacitância de até 2,5 a 3,5 

μF cm-2;  e Wu e colaboradores132 que obtiveram valores de 11,15 mF cm-2 a 15,38 

mF cm-2, aplicando uma densidade de corrente de 0,1 mA cm-2 para filmes de óxido 

de grafeno reduzido. 

 

1.4 POLÍMEROS CONDUTORES 
 
 A descoberta de polímeros que possuíssem condutividade elétrica atraiu 

um amplo campo de pesquisa no que diz respeito ao entendimento e aplicação dessas 

estruturas. A condutividade é alcançada por meio de um sistema de ligação 

conjugada, formada mediante a oxidação do monômero. Devido à condutividade e 
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processos reversíveis de dopagem e desdopagem eletroquímica, os polímeros 

condutores são considerados materiais promissores para diversas aplicações na área 

de energia.133 
 

1.4.1 Polianilina 

 

 Entre os polímeros condutores, a polianilina (PAni) é um dos polímeros 

mais estudados, devido às suas propriedades singulares. Ao contrário dos outros 

polímeros conjugados, o processo reversível de dopagem desse polímero permite um 

certo controle das suas propriedades, como por exemplo a condutividade elétrica e a 

atividade óptica. 

 A PAni foi sintetizada pela primeira vez em 1834, quando Runge 

observou uma solução de cor verde escura mudar para preta, a partir do aquecimento 

de cloreto de cobre (II) e nitrato de anilina. Anos mais tarde, outros pesquisadores 

observaram mudanças de cor em azul, violeta e verde escuro, que eram alteradas 

durante a oxidação do polímero. Essa propriedade foi utilizada como tingimento na 

indústria, que ficou conhecida na época como “anilina black”.134 No entanto, apenas 

em 1980 foram atribuídas as propriedades elétricas do polímero.135  

 Estruturalmente, a PAni é composta por anéis benzenóides, 

caracterizado pela presença de grupos amina, e anéis quinóides, onde existem grupos 

diimina, que estão distribuídos ao longo de sua cadeia, conforme ilustrado na Figura 

17 (A). Esse polímero possui diferentes estados de oxidação i: a leucoesmeraldina, 

forma na qual sua estrutura apresenta apenas anéis benzenóides; ii: a pernigranilina, 

em que compreendem dois anéis quinóides por unidade repetitiva; e iii: a esmeraldina, 

onde sua estrutura se apresenta semi oxidada com um anel quinoide por unidade 

repetitiva. Essas estruturas  podem ser protonadas, denominadas de sais e não-

protonadas, chamadas de bases.137 

 Dentre as várias formas estruturais deste polímero, a que mais se 

destaca é a sal esmeraldina, uma vez que ela apresenta como principal característica 

a condutividade elétrica. A condutividade do polímero é alcançada através de um 

processo chamado de dopagem.  

 A dopagem da polianilina ocorre por meio da protonação por ácidos de 

Brönsted-Lowry, como por exemplo HCl e H2SO4.138 Esse processo permite a geração 

de cargas na cadeia do polímero, que originam distorções eletrônicas e reticulares, 



44 
 

conhecidas como pôlarons e bipôlarons,139 estas estruturas  estão representadas na 

Figura 17 (B). 

 

 
Figura 17. Estrutura da PAni (A) e seus estados de oxidação (B) (adaptado de referência 136). 
 

 A distorção eletrônica ocorre perante a remoção de uma carga negativa 

no topo da banda de valência do polímero neutro, Figura 18. A remoção desse elétron 

forma um cátion radical (spin ½). Na PAni, a distorção eletrônica acontece quando se 

forma uma nova ligação N-H, principalmente em unidades iminas, presentes em 

unidades quinóides oxidadas.140 Ao ocorrer o relaxamento dessa estrutura originam-

se pôlarons separados, que dão origem a novos estados eletrônicos dentro do band-

gap, que estão ocupados pelo cátion radical, devido à remoção do elétron. A formação 

de novos estados proporciona as mudanças de cor do material, mesmo em um menor 

nível de dopagem.139 

 Ao aumentar o nível de dopagem os pôlarons, devido à sua instabilidade, 

se combinam formando estruturas bipolarônicas sem spin.141 Essa combinação 
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compensa energeticamente à distorção de outros pôlarons na cadeia. Aumentando 

ainda mais o nível de dopagem, os estados polarônicos e bipolarônicos passam a se 

comportar igualmente como bandas, coincidindo com as bandas de valência e 

permitindo a condutividade no polímero.139 

 O processo de dopagem do polímero pode ser realizado por diferentes 

metodologias, sejam elas rotas químicas ou eletroquímicas,142 nas quais podem ser 

obtidas estruturas de polianilina na forma de dispersões, o que possibilita adquirir o 

material em pó, emulsões e também diretamente em filmes finos. 

 

 
Figura 18. Modelos de formação de pôlaron e bipôlaron no processo de dopagem (adaptado 

das referências 143; 144). 

  
 Entre os métodos químicos, podem ser destacados a polimerização 

interfacial,145 na qual esse processo sucede-se na interface entre dois meios 

imiscíveis; e polimerização química oxidativa in situ.146 Em ambas as técnicas a 

polimerização do monômero anilina ocorre em meio ácido, comumente mediante a 

ação de um agente oxidante, dos quais o persulfato de amônio (PSA) é o mais 
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utilizado.147 Nessa rota de síntese, a polimerização ocorre por meio de interações 

covalentes e com rigoroso controle das condições de reação, pode-se controlar a 

morfologia dos materiais, permitindo obtenção de formas variadas, como os nanofios, 

nanofitas, nanotubos e nanofibras e nanoplacas. Além disso, esta técnica é 

promissora para a síntese de nanocompósitos, devido às interações intermoleculares 

que ocorrem entre as diferentes estruturas durante a polimerização.148 

 Na primeira etapa da reação redox, durante a oxidação, forma-se um cátion 

radical devido à adição do agente oxidante, ilustrado em (1) na Figura 19. 

Posteriormente, esse cátion é acoplado nas posições para em –N, promovendo a 

rearomatização, apresentado em (2). Por fim, ocorre a oxidação de um dímero, 

proporcionando um novo acoplamento com outro monômero, isto é, uma substituição 

eletrofílica, verificada em (3).149  

 

 
Figura 19. Mecanismo de polimerização da anilina para formação do sal pernigranilina 

(adaptado de referência 149).  
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 Esse processo gera umas das formas da polianilina, o sal pernigranilina, 

que será reduzido pela anilina que resta no meio reacional, promovendo uma 

mudança de cor na solução, de azul para verde, obtendo-se, portanto, a forma 

condutora do polímero em sal esmeraldina, discutido anteriormente. A razão entre a 

quantidade de anilina e PSA pode gerar um polímero mais ou menos condutor, 

ocasionando diferentes morfologias e propriedades ao polímero.150  

 Embora possam ser encontrados outros polímeros com propriedades 

condutoras, a polianilina se destaca pela sua estabilidade química, facilidade no seu 

processo de oxidação e dopagem, mobilidade e alta condutividade elétrica (em torno 

de 10 S cm-1), que permitem diversas aplicações na área de radiação, dispositivos 

eletrocrômicos e eletromecânicos, sensores, baterias recarregáveis e capacitores.151 

No caso dos capacitores, destacam-se outras propriedades do polímero, tais como a 

sua ampla faixa de potencial para as reações redox, realização de rápidos processos 

de carga-descarga, gerando altos valores de capacitância e uma boa estabilidade, 

sendo um material muito promissor para esta aplicação. 152; 153; 154; 155 

 Apesar dessas vantagens a polianilina é um dos polímeros mais 

complexos, devido aos seus diferentes estados de oxidação, que como 

detalhadamente descrito acima, envolvem processos de protonação-desprotonação, 

demonstrando que a condutividade e a eletroatividade da PAni são dependentes do 

pH do meio. O perfil voltamétrico da polianilina, correspondente à faixa de potencial 

de -0,2 V a 1,0 V, correlacionando as características mencionadas, é apresentado na 

Figura 20.156 

 Trabalhos mais recentes procuram investigar a capacitância teórica e 

experimental da polianilina em eletrólito de ácido sulfúrico diluído, produzida em sua 

morfologia mais comum, de nanofibras. Como resultado, os autores obtiveram valores 

de capacitância teórica variando de 600-2200 F g-1.157; 158 Essa variação ocorre por 

diferentes fatores, o primeiro é o limite de transporte de massa e íons, que dependem 

das condições do sistema e concentrações do eletrólito, mas também da característica 

individual de cada nanofibra de PAni formada, como a espessura, porosidade e 

condutividade em particular. Dessa forma, os resultados nunca serão exatamente 

iguais e podem apresentar um grande intervalo de erro. A segunda razão, é que os 

valores teóricos são obtidos para 100% do estado de oxidação do polímero, no qual 

nesse estado a cadeia polimérica está arranjada de uma maneira em que há um 
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contra-íon para cada átomo de nitrogênio. Essa configuração faz com que esse valor 

apresente uma disparidade dos que são encontrados experimentalmente, ou seja, não 

representando completamente as condições reais.159 

 

 
Figura 20. Perfil voltamétrico da polianilina, correlacionando o aumento do nível de dopagem 

e os seus diferentes estados de oxidação (adaptado de referência 135). 

 

 Como exemplo da potencial aplicação da polianilina em 

supercapacitores, são apresentados alguns trabalhos como o de Ryu e 

colaboradores160 que por meio da polimerização eletroquímica, realizaram a síntese 

do polímero para esta aplicação, obtendo uma capacitância específica de 107 F g-1 

em eletrólito orgânico (densidade de corrente de 1,25 mA cm-2). Utilizando o mesmo 

método, Gupta e Miura161 alcançaram um valor superior de capacitância de 775 F g-1, 

empregando como eletrólito uma solução de H2SO4 1 mol L-1. Por fim, por meio da 

polimerização in situ, Mi e colaboradores,162 produziram eletrodos de nanofibras de 

polianilina, com capacitância de 428 F g-1 e 90% de eficiência, em eletrólito ácido 

(H2SO4 1 mol L-1), aplicando 5 mA cm-2. 
 

1.5 NANOCOMPÓSITOS  
 
 Os nanocompósitos são definidos como compósitos em que pelo menos 

uma de suas fases possuem dimensão nanométrica e podem ser obtidos por meio da 

combinação de nanomateriais. Para aplicação em armazenamento de energia, os 
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nanocompósitos são baseados nas principais classe de materiais, que são os 

polímeros condutores (PCs), óxidos de metais de transição e derivados de carbono. 

Resultados prévio mostram que suas propriedades, como condutividade elétrica e 

estabilidade podem ser significantemente melhoradas, apresentando novas 

possibilidades de aplicação.7 

 No caso dos polímeros condutores, uma estratégia para melhorar o seu 

desempenho como capacitores eletroquímicos é favorecer a conjugação e orientação 

polimérica. Utilizar óxidos de metais de transição durante o processo de polimerização 

é uma maneira de melhorar essa arquitetura. A presença do OMT auxilia como ponto 

de nucleação, além de atuar como um suporte para o crescimento da estrutura 

polimérica, o que a torna mais orientada. Consequentemente, a conjugação é 

facilitada. Quanto maior for a conjugação, menor será a energia necessária para a 

transferência de elétrons no orbitais moleculares do polímero, o que permite elevar a 

capacitância de sistemas eletroquímicos. Outra contribuição é durante os processos 

de oxirredução que ocorrem na cela eletroquímica, nos quais no nanocompósito 

baseado nessas estruturas (OMT/PAni), as espécies redox são imobilizadas, 

aumentando a eficiência dessas reações e a estabilidade.163; 164 

 A síntese de compósitos de polianilina com óxidos de metais de 

transição vem sendo bastante explorada, mas poucos trabalhos têm mostrado 

nanocompósitos baseados em estruturas poliméricas com óxidos mistos. Acredita-se, 

com base no que foi apresentado, que essa configuração estrutural possa elevar o 

desempenho dos dispositivos de armazenamento de energia, mais especificamente 

os supercapacitores, como ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21. Ilustração esquemática do aumento do desempenho de um supercapacitor 

utilizando um nanocompósito de OMTM/PC. 

 Como exemplo da potencialidade de compósitos fundamentados em 

OMTs/PCs, estudos como o de Deshmukh e colaboradores165 mostram 

nanocompósitos baseados em RuO2/PAni que aplicado em supercapacitores, 

apresentaram valores de capacitância máxima de 830 F g-1 em eletrólito ácido (H2SO4 

1,0 mol L-1), sendo o maior valor reportado até o momento para esse tipo de estrutura. 

Já Zou e colaboradores,166  obtiveram um nanocompósito de WO3/PAni, com uma boa 

performance capacitiva de 168 F g-1 (H2SO4 1,0 mol L-1, densidade de corrente de 

1,28 mA cm-2), apresentando também alta estabilidade.  

 Diferentemente dos nanocompósitos baseados em PCs/OMTMs, a 

aplicação de nanocompósitos estruturados em óxidos de metais de transição mistos 

e derivados de grafenos, é bem reportada na literatura, mostrando um excelente 

desempenho desse tipo de material.167 Um dos problemas que os OMTMs podem 

apresentar está relacionado com o desenvolvimento de eletrodos baseados nesse 

material, devido à dificuldade de dispersão e incorporação em substratos. Mediante a 

esse desafio, os derivados de grafeno podem atuar como substrato para dispersar e 

introduzir os óxidos mistos em diferentes sistemas, devido à sua excelente 

flexibilidade mecânica, elevada área superficial, alta estabilidade química e 

dependendo da estrutura do grafeno uma condutividade elétrica superior ao dos 

óxidos.168 

 Além das questões físicas apresentadas, em relação a estruturação 

química, a hibridização de folhas de grafeno com o nanomaterias de OMTMs, gera 

novos sítios ativos, permitindo também maior acessibilidade de íons a esses sítios. 

Outro fator importante é o efeito sinérgico entre as fases desses materiais e os planos 

de borda da estrutura que aceleram os processos difusionais.169 

 Entre as variadas estruturações possíveis de óxidos de metais de 

transição com óxido de grafeno reduzido, destaca-se o trabalho de Kanojia e 

colaboradores,170 que desenvolveram um nanocompósito de MnO2-RuO2/rGO. Os 

autores construíram supercapacitores simétricos e assimétricos com esse material, no 

qual obtiveram uma capacitância de 250 F g-1 com estabilidade de 90% após 7000 

ciclos. Ozkan e colaboradores,171 sintetizaram um nanocompósito de RuO2/rGO, na 

qual os filmes aplicados eletroquimicamente apresentaram uma capacitância de 125 

F g-1 em H2SO4 1 mol L-1. Um outro trabalho, desenvolvido pelo nosso grupo de 
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pesquisa, mostrou que o nanocompósito de WO3/rGO alcançou uma valor de 

capacitância de 278 F g-1, aplicando uma densidade de corrente de 0,3 A g-1 em meio 

ácido, além de uma estabilidade de 70%.172 

 Nesse contexto, avaliar a síntese e a performance eletroquímica de um 

óxido misto com estruturação RuO2-WO3, assim como nanocompósitos baseados 

nesse material, com polianilina e óxido de grafeno reduzido, é de grande contribuição 

científica, uma vez que não são reportados nanocompósitos de óxidos mistos com 

polímeros condutores e excelentes respostas são observadas com derivados de 

grafeno.  

 

2 OBJETIVO GERAL 
 

 Esse trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar um óxido de 

metal de transição misto, baseado nos óxidos de metais de rutênio e tungstênio, 

originando uma mistura denominada RuO2-WO3. Avaliar o desempenho eletroquímico 

desse material, assim como a performance dessa estrutura, desenvolvendo 

nanocompósitos com um polímero condutor, a Polianilina (PAni); e um derivado de 

grafeno, o óxido de grafeno reduzido (rGO), para aplicação em dispositivos de 

armazenamento de energia de alto desempenho.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

i) Sintetizar e caracterizar o RuO2-WO3, em diferentes proporções, utilizando 

adaptações em metodologias hidrotermais; 

ii) Sintetizar e caracterizar o polímero condutor (Polianilina) por via química; 

iii) Sintetizar e caracterizar o óxido de grafeno reduzido (rGO); 

iv) Sintetizar e caracterizar nanocompósitos baseados em RuO2-WO3/PAni e 

RuO2-WO3/rGO; 

v) Avaliar o desempenho eletroquímico do óxido de metal de transição misto e 

dos nanocompósitos na forma de eletrodos para aplicações em dispositivos de 

armazenamento de energia;  

vi) Montar os dispositivos rígidos, aplicando o material na camada eletroativa; 

vii) Avaliar o desempenho dos dispositivos. 
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3 METODOLOGIA 

 
 Esse trabalho foi realizado por meio de metodologias relativamente 

simples, tais como as reações hidrotermais, esfoliação química e a polimerização in 

situ. Foram empregadas técnicas de caracterização espectroscópicas, morfológicas, 

termogravimétrias, difratométricas e eletroquímicas, que possibilitaram qualificar e 

avaliar do desempenho dos materiais.  

 

3.1 SÍNTESE DOS ÓXIDOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO 
 

 A síntese dos óxidos foi baseada em uma síntese hidrotermal já 

conhecida e reportada para o óxido de tungstênio. Dessa forma, a etapa inicial do 

estágio experimental foi a reprodução do que foi mostrado na literatura para o WO3. 

Em seguida, para a síntese dos outros óxidos, foram realizadas as adaptações 

necessárias. 

  

3.1.1 Síntese do óxido de tungstênio (WO3) 
 
 A síntese do WO3 foi realizada em três etapas: 1. Em um béquer 

adicionou-se 0,2 g de Pluronic P123 (Sigma-Aldrich), 16,5 mL de álcool etílico (Sigma-

Aldrich) e 0,45 mL de água deionizada. Esse sistema foi deixado em agitação por 15 

minutos à 1000 rpm; 2. A solução preparada em 1 foi transferida para um balão de 25 

mL e em seguida 0,4 g de WCl6 (hexacloreto de tungstênio-Sigma Aldrich) foram 

transferidos para esse balão. O sistema foi então mantido sob agitação por mais 15 

minutos à 2500 rpm, obtendo-se ao final uma solução de cor amarela. 3. A solução 2 

foi então transferida para uma autoclave (capacidade de 70 mL – Fornos INTI, modelo 

ACL70) e o conjunto foi então mantido à 110ºC por 2 horas. Passado esse período, 

observou-se a mudança de cor da suspensão antes amarela para uma suspensão de 

cor azul escura. Essa suspenção foi submetida a um processo de evaporação, para 

remoção do solvente e por fim, tratado termicamente a 600ºC por 6 horas, condições 

estas estabelecidas com base em estudos anteriores em relação ao tratamento 

térmico adequado para essa estrutura.95 
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3.1.2 Síntese do óxido de rutênio (RuO2) 
 
 A síntese desse material foi realizada por meio da mesma metodologia 

que a síntese do óxido de tungstênio, substituindo o precursor de tungstênio, na etapa 

2 por 0,21g RuCl3.xH2O (Cloreto de rutênio – Sigma Aldrich). A suspensão obtida ao 

final foi de cor verde escura, removendo também o solvente por evaporação. O 

material obtido foi um pó de cor preta, que em seguida foi tratado termicamente a 600 

ºC por 8 horas. Ressalta-se que a quantidade de RuCl3.xH2O utilizada na síntese foi 

calculada para manter a mesma concentração molar de WCl6 em sua síntese (60 

mmol L-1). 

 

3.1.3 Síntese do óxido de metal de transição misto (RuO2-WO3) 
 

 Primeiramente, empregando a mesma metodologia utilizada para a 

síntese dos dois óxidos apresentados anteriormente, ilustrada na Figura 22, foi 

preparado a solução 1 com o Pluronic P123, álcool etílico e água deionizada. Na 

segunda etapa, adicionou-se ao balão os precursores dos óxidos RuCl3.xH2O e WCl6, 

formando uma suspensão marrom. Após a reação hidrotermal e remoção do solvente 

o material foi tratado termicamente a 600º C por 8 horas. As quantidades dos sais de 

cloretos utilizadas foram calculadas para que a quantidade molar de precursor total 

permanecesse a mesma que a da síntese dos óxidos padrões (WO3 e RuO2), 60 mmol 

L-1.  

 

 

Figura 22. Ilustração esquemática do método de síntese do RuO2-WO3. 
   

  A síntese desse óxido foi realizada em três diferentes proporções entre 

os precursores, RuCl3.xH2O e WCl6, sendo estas: 1:10; 1:5 e 1:2,5. As massas dos 

precursores utilizadas na síntese de cada proporção estão sumarizadas na Tabela I. 
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Tabela I. Massas dos precursores para a síntese de RuO2-WO3 em diferentes proporções. 

 

 

 

 

 

 

3.2 SÍNTESE DO ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO (rGO) 
   
  A síntese desse material foi iniciada pela obtenção do óxido de grafite 

(Gr-O).173 Adicionou-se em um balão de fundo redondo de 500 mL, 1 g de grafite 

(Graflake 95580 – Nacional do Grafite) e 60 mL de H2SO4 (Sigma-Aldrich - 96%). O 

sistema foi deixado em agitação, em baixa temperatura por 15 minutos. 

Posteriormente acrescentou-se 3,5 g de KMnO4 (Sigma-Aldrich) e retirou-se o sistema 

do banho de gelo, deixando a reação em agitação por 120 minutos. Em seguida, o 

sistema foi colocado novamente em banho de gelo. Efetuou-se a diluição da solução 

adicionando 200 mL de água destilada lentamente, e após, uma porção de H2O2 

(CAAL (Casa Americana de Artigos de Laboratório) – 30%). 

 A suspensão formada, foi filtrada a vácuo, realizando em seguida a 

lavagem do sólido com 500 mL de água, 250 mL de uma solução de ácido clorídrico 

10%, 250 mL de álcool etílico (Sigma-Aldrich) e 100 mL de água destilada. O sólido, 

aqui denominado Gr-O, foi seco em estufa por uma noite a 95ºC. O óxido de grafite 

obtido foi disperso em água deionizada na proporção de 1 mg mL-1 em banho de 

ultrassom (Elmasonic P 30 H, 37 kHz, 320 W), durante uma hora. A técnica 

sonoquímica permitiu a esfoliação do grafite na forma de óxido obtendo-se o óxido de 

grafeno (GO).   

 Finalmente o rGO foi sintetizado a partir do GO, utilizando o método de 

redução in situ, por meio de um agente redutor forte, a Hidrazina, na proporção de 1 

𝜇L para cada 1 mg de GO. Cerca de 50 mL de suspensão de GO em um balão de 

fundo redondo de 125 mL, foi mantida sob agitação de 2500 rpm, na presença do 

redutor por 48 horas. A suspensão obtida foi filtrada e lavada com água deionizada, 

álcool etílico e novamente com água deionizada com aproximadamente 200 mL de 

cada solvente. O material final foi seco em estufa a 100ºC por uma noite.145 

Proporção Ru:W Massa de RuCl3.xH2O (g) Massa de WCl6 (g) 

1:10 0,0191 0,3648 

1:5 0,0349 0,3344 

1:2,5 0,0600 0,2866 
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3.3 SÍNTESE DOS NANOCOMPÓSITOS BASEADOS EM RuO2-WO3 

 

  Os nanocompósitos sintetizados nesse trabalho, foram preparados com 

a amostra de RuO2-WO3 em apenas uma das proporções, que foi a intermediária, 

correspondente a proporção entre Ru:W de 1:5. 

 

3.3.1 RuO2-WO3/rGO 

 

   Obtido ambos os nanomateriais, RuO2-WO3 1:5 e o rGO, o 

nanocompósito foi preparado por meio de uma dispersão ultrassônica dos materiais 

em 5 mL de álcool etílico por uma hora, utilizando 1 mg mL-1 de RuO2-WO3 1:5 e 0,5 

mg mL-1 de rGO. A ilustração dessa síntese é mostrada na Figura 23. Para algumas 

caracterizações desse material e para a preparação de filmes finos, esse material foi 

seco por uma noite a 70ºC, obtendo-o na forma de pó.  

 

 
Figura 23. Ilustração esquemática da síntese do nanocompósito RuO2-WO3/rGO. 

 

 Outra metodologia que poderia ter sido utilizada para a síntese desse 

nanocompósito, era a adição do rGO durante a síntese do RuO2-WO3 1:5. No entanto, 

como ao final da reação do óxido de metal de transição misto é necessário um 

tratamento térmico à 600ºC, esse método não é viável, uma vez que nessa 

temperatura, parte da estrutura do rGO é decomposta termicamente. 

 

3.3.2 RuO2-WO3 /PAni 

 

 O nanocompósito foi sintetizado por meio da polimerização oxidativa da 

anilina em meio ao óxido de metal de transição misto, como ilustrado na Figura 24. 

Inicialmente, dispersou 25 mg de RuO2-WO3 1:5 em 25 mL de H2SO4 0,5 mol L-1 por 
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30 minutos. Em seguida, foi adicionado a essa dispersão 25 L de anilina (Synth) 

bidestilada e levada novamente ao banho ultrassônico por mais 2 minutos. A 

dispersão final foi transferida para um balão de fundo redondo de 50 mL, completando 

esta reação com mais 5 mL de H2SO4 0,5 mol L-1 e 16 mg do agente oxidante, 

persulfato de amônio (PSA) (Synth). Esse sistema foi mantido sob agitação, por 22 

horas à 2500 rpm.145  Passado esse período, observou-se uma dispersão de coloração 

verde escura. 

 

 
Figura 24. Ilustração esquemática da síntese do nanocompósito RuO2-WO3/PAni. 

 

 A síntese da polianilina utilizado como amostra controle, foi feita da 

mesma forma que o nanocompósito, como descrito, sem a adição do óxido misto. 
 

3.4 PREPARO DE FILMES FINOS 
 

 Os filmes finos foram preparados para a caracterização e avaliação do 

desempenho eletroquímico dos materiais sintetizados por diferentes técnicas. 

 

3.4.1 Filmes dos óxidos de metais de transição mistos 
   

 Para o preparo de filmes finos em um substrato condutor, FTO (flúor 

dopado com óxido de estanho), foi utilizada uma mistura do material ativo com negro 

de fumo e um binder gerando uma pasta. A mistura foi feita, com o auxílio de um 

almofariz de ágata, na proporção de 8:1:1 do material eletroativo (RuO2-WO3 de 

diferentes proporções), negro de fumo (CABOT), poli(flueoreto de vinilideno) (Sigma-

Aldrich), respectivamente e 12 gotas N-metilpirrolidona.  A pasta preparada foi 

depositada no FTO (área de 0,5 cm2), mediante o uso da técnica de deposição Doctor 

Blade.174. Após, os filmes foram secos por uma noite em estufa a vácuo à 60ºC. 
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 Os filmes das amostras dos óxidos utilizados como amostras controle 

(WO3 e RuO2) foram preparados da mesma forma para posterior comparação e 

análise. 

 

3.4.2 Filmes do nanocompósito de RuO2-WO3/rGO 

  

 A metodologia utilizada para o preparo desses filmes, foi a mesma do 

item anterior 3.4.1. No entanto, como amostra controle, foram produzidos filmes de 

rGO também, mantendo a área de 0,5 cm2. 

 

3.4.3 Filmes do nanocompósito RuO2-WO3/PAni 

 

 Os filmes foram preparados por meio da técnica de drop casting 

utilizando como substrato o FTO. Para a deposição foram aplicados 50 µL da 

dispersão apresentada no item 3.3.2, em uma área de 1 cm2. Essas amostras foram 

secas em temperatura ambiente, por uma noite. 

 

3.5 MONTAGEM DOS DISPOSITIVOS SÓLIDOS 
   

  Foram montados dispositivos rígidos da amostra de RuO2-WO3 1:5 e dos 

nanocompósitos RuO2-WO3/PAni e RuO2-WO3/rGO, normalizando a área de todos os 

filmes para 1 cm2. Um exemplo do dispositivo montado é apresentado na Figura 25. 

 

 

 

Figura 25. (A) Ilustração esquemática dos dispositivos sólidos. (B) Imagem do dispositivo de 

RuO2-WO3 1:5. 

 

 Para a construção do dispositivo ilustrado são utilizados dois filmes, que 

primeiramente são imersos em um eletrólito-gel, constituído de 6g de H2SO4, 60 mL 

A 
 

B 
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de água deionizada e 6g de álcool polivinílico (PVA, Atias química). Em seguida esses 

filmes foram secos por 30 minutos a 35ºC. Passado esse período, os eletrodos são 

novamente imersos no eletrólito e em um dos eletrodos que constituí o par, é 

adicionado sob a região eletroativa, um separador, no qual foi utilizado um papel de 

filtro com granulometria 3 𝜇m. Esse sistema é fechado, sobrepondo os filmes e seco 

em estufa a 35ºC. 
 

3.6 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E NANOCOMPÓSITOS 
 

 As amostras foram caracterizadas por diferentes técnicas, tais como, 

análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia Raman, 

espectroscopia no infravermelho por transformada Fourier (FTIR), espectroscopia no 

UV-Vis, difração de raios X (DRX), análises termogravimétricas e técnicas 

eletroquímicas, tais como voltametria cíclica e carga-descarga. 

 Ressalta-se que para as medidas de MEV, FTIR, UV-Vis NIR utilizou-se 

dispersões das amostras dos óxidos de metais de transição em solvente de álcool 

etílico.  
 

3.6.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

 
 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e os 

espectros EDS foram feitas nas instalações do laboratório do Grupo de Química e 

Materiais (GQM) da Universidade Federal do Paraná, em um equipamento Mira FEG-

SEM da TESCAN, usando detector In Beam e voltagem de 10 kV. Utilizou-se os 

materiais em pó e também depositado em substrato Si/SiO2, que foram preparados 

analogamente à técnica de drop casting, secos em temperatura ambiente. 

 

3.6.2 Espectroscopia Raman  
 

 As análises de Raman foram realizadas em um espectrômetro confocal 

Witec modelo UHTS 300, utilizando os lasers nos comprimentos de onda de 633 nm 

(He-Ne) e 532 nm (YAG bombeado por diodo). As potências utilizadas foram menores 

que 5 mW para ambos os comprimentos de onda. Para cada amostra, obteve-se mais 
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de dez espectros em diferentes regiões. Os óxidos de metais de transição, materiais 

carbonáceos e o nanocompósito RuO2-WO3/rGO foram medidos em sua forma de pó 

e o nanocompósito de RuO2-WO3/PAni diretamente no filme fino.  
 

3.6.4 Espectroscopia no UV-Vis 

 

 Os espectros foram coletados em um equipamento Espectrofotômetro 

UV-Vis NIR Shimadzu modelo UV-3600Plus, utilizando cubetas de quartzo, na faixa 

de 200 a 800 nm. Todas as amostras foram diluídas antes da análise para que a 

concentração final fosse equivalente a 8,3.10-3 mg mL-1. 
 

3.6.5 Difração de Raios X (DRX) 
 

 As análises de difratometria de raios X dos materiais em pó, foram feitas 

em um difratômetro de raios X Rigaku Miniflex II, utilizando radiação λCuKα, 

monocromador e fendas fixas com 30 kV e 15 mA, em porta amostra de vidro. Para 

as amostras com polianilina, foi utilizado como substrato a nitrocelulose, uma vez que 

as suspensões desses materiais foram filtradas nesse meio, aproveitando o filtro como 

suporte para essa caracterização. 
 

3.6.6 Análises termogravimétricas (TGA) 

 

 As análises térmicas foram realizadas em atmosfera oxidante (Ar 

sintético), com rampa de aquecimento de 5°C/min estabilizadas em 30°C, indo até 

1000°C em cadinhos de alumina. O equipamento utilizado foi o TA instruments 

Thermal Analysis SDT-Q600. 

 

3.6.7 Análises eletroquímicas 

 

 As caracterizações eletroquímicas foram efetuadas em um 

Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT302N, utilizando o software 

NOVA 1.11. Para todas as medidas dos filmes das diferentes amostras, utilizou-se um 

sistema com três eletrodos, empregando como eletrodo de referência o Ag/AgCl, um 
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eletrodo comercial de platina como contra-eletrodo e as amostras como eletrodo de 

trabalho. O eletrólito utilizado foi uma solução de H2SO4 0,5 mol L-1.  

 A voltametria cíclica foi realizada, em diferentes faixas de potencial, de 

acordo com cada material e em diferentes velocidades de varredura, 5, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90 e 100 mV s-1. Para as medidas de carga-descarga a faixa de 

potencial também foi variada e as densidades de corrente aplicadas foram de 50, 75, 

100, 750, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000  𝜇A cm-2.131 As medidas de 

estabilidade foram realizadas por meio da repetição dos ciclos de carga-descarga, 

aplicando diferentes correntes. 
 A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foi realizada, 

aplicando-se uma amplitude de sinal de 5 mV com uma faixa de frequência de 0.01 Hz 

até 10 kHz, variando a voltagem de acordo com o tipo de material, sendo estas: -0,1; 0,1; 

0,4 e 0,55 V. 

 Todas essas medias também foram efetuadas para os dispositivos, com a 

condição de um sistema de dois eletrodos. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Como o primeiro grande desafio desse trabalho é a obtenção de óxidos 

de metais de transição misto, serão apresentadas incialmente as caracterizações 

desses materiais de modo comparativo entre as diferentes proporções. Por fim, serão 

mostradas as caracterizações dos nanocompósitos e os resultados de sua aplicação 

eletroquímica.  

 

4.1 SÍNTESE DO ÓXIDO DE METAL DE TRANSIÇÃO MISTO (RuO2-WO3) 
 

 Após realizada a síntese dos óxidos, conforme descrito no procedimento 

experimental, item 3.1, passou-se para a etapa de caracterização. Essas análises 

foram iniciadas pela espectroscopia Raman, que é uma ferramenta muito importante 

para avaliar, na grande maioria dos casos, a identidade molecular de um material, 

fornecendo espectros característicos correspondentes às vibrações específicas da 

molécula. Por essa técnica, também é possível obter informações adicionais sobre 

modos de baixa frequência, que permitem identificar variações na rede cristalina. 
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 Os espectros obtidos são apresentados na Figura 26 de modo 

comparativo entre as amostras controle (WO3 e RuO2) e as amostras dos óxidos 

mistos (RuO2-WO3) em diferentes proporções. 

 

 
Figura 26. Espectros Raman das amostras de WO3, RuO2-WO3 (1:10; 1:5; e 1:2,5) e RuO2 no 

comprimento de onda de 532 nm. 

 

 Analisando, primeiramente, o espectro da amostra de WO3, são 

observados uma série de bandas características do óxido. As bandas presentes em 

aproximadamente 813 e 719 cm-1 são correspondentes ao estiramento W-O, 

proveniente da espécie W nas ligações do tipo W+6-O. Já as bandas localizadas em 

275 cm-1 e 330 cm-1 são referentes as vibrações das ligações O-W-O. Por fim, as 

bandas em menores números de onda, 91 cm-1, 137 cm-1 e 189 cm-1  são associadas 

a cristalinidade do material.46; 175; 176; 177 

 Para a amostra de RuO2, podem ser observados no espectro, três 

bandas características, em 529 cm-1, 649 cm-1, 718 cm-1, referentes aos modos 

vibracionais dos grupos de simetria Eg, A1g, B2g respectivamente. Esse fato revela um 

primeiro indício da síntese desse material adaptada a partir da rota de WO3.178 Esses 
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modos de simetria estão relacionados aos deslocamentos dos átomos de oxigênio, 

nos quais estão representados na Figura 27.  

 

 
Figura 27. Representação esquemática do deslocamento do oxigênio em cada ponto de 

simetria, onde os círculos brancos e cinzas representam os átomos de O e os círculos pretos 

os de Ru. 

  

 O modo A1g é atribuído a uma perturbação na rede cristalina do óxido e 

em como essa perturbação afeta o deslocamento dos átomos de oxigênio. Para 

estruturas em estado mais relaxado a intensidade desse modo vibracional é maior. Já 

o modo associado ao grupo B2g é sensível a mudanças de temperatura que podem 

promover variações no deslocamento do oxigênio na estrutura e influenciar na 

intensidade e largura da banda, assim como na orientação cristalina. O modo mais 

intenso Eg de primeira ordem, representa a interação com os fônons mais próximos à 

zona de Brillouin.179 Por fim, nessa figura, também está demonstrado o 

comportamento vibracional dos átomos de oxigênio no grupo de simetria B1g. A banda 

gerada por essa vibração (posicionada no intervalo de 408-451 cm-1) de acordo com 

a literatura, apresenta baixa intensidade, devido a modos muito fracos e portando na 

grande maioria dos casos não é observada no espectro da amostra de RuO2.180 
                        Observando agora os espectros dos óxidos mistos, de um modo geral,  

as amostras de RuO2-WO3 possuem bandas características das amostras controle, 

ou seja, bandas referentes às vibrações das ligações W-O e Ru-O. Analisando mais 
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cuidadosamente, percebe-se um pequeno deslocamento e um aumento na largura de 

todas as bandas.  

 Esses efeitos estão mais evidentes na banda em 717 cm-1, que a 

princípio é sobreposta por uma banda em aproximadamente 650 cm-1, originada de 

uma vibração Ru-O. A variação nesse modo vibracional, associado ao grupo de 

simetria A1g, é uma consequência da presença de WO3 na estrutura, gerando uma 

perturbação que limita o deslocamento dos átomos de oxigênio na ligação Ru-O. 

 Outra mudança observada foi nas bandas em 444 e 503 cm-1 

relacionadas com a presença de modos vibracionais do RuO2. No caso da banda em 

503 cm-1, esta pode ser atribuída a um deslocamento da banda referente ao modo Eg 

(529 cm-1(𝜐Ru-O)), representando um aumento da cristalinidade para a amostra 

RuO2-WO3. A banda em 444 cm-1 é pertencente ao grupo de ponto de simetria B1g. 

Embora relatado que para esse modo a energia de vibração é fraca, o sinergismo 

estrutural de ambos os óxidos na mistura RuO2-WO3, pode ter gerado mudanças na 

orientação e na interação do modo B1g. Destaca-se que com aumento da proporção 

de RuO2 na estrutura, as duas bandas apresentadas aumentam de intensidade. Essa 

característica representa uma maior contribuição de modos vibracionais da ligação 

Ru-O e comprova o aumento da proporção Ru:W. 

 Por fim, ainda é possível observar o aparecimento de duas bandas 

localizadas em 960 cm-1 e 996 cm-1. Essas bandas são atribuídas ao estiramento de 

ligações terminais de W=O na estrutura do WO3, ligação está associada a “defeitos” 

estruturais e a mudanças na cristalinidade. Dessa forma, o surgimento dessas bandas 

indicam uma geração de defeitos na rede cristalina do WO3, devido a presença de 

RuO2.180; 181 Nota-se, que essa bandas aumentam de intensidade na amostra RuO2-

WO31:10 para RuO2-WO31:5, mas diminui de RuO2-WO3 1:5 para RuO2-WO3 1:2,5. A 

partir desse resultado, percebe-se que essa geração de defeitos não é linear e por 

algum mecanismo da reação pode ser maior ou menor, independentemente da 

relação Ru:W. Um resumo das atribuições de todas as amostras é apresentado na 

Tabela II. 

 Outra técnica espectroscópica utilizada para caracterizar esses 

materiais foi a Espectroscopia no UV-Vis. As análises no UV-Vis permitem por meio 

do espectro de absorção, identificar espécies no analito e observar as transições 
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possíveis quando estimuladas pela radiação ultravioleta-visível, fornecendo 

informações quânticas e características das ligações químicas do material.  

 
Tabela II. Atribuições das bandas presentes nos espectros Raman das amostras de RuO2, 

RuO2-WO3 e WO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Os respectivos espectros dos diferentes óxidos, são mostrados na 

Figura 28. Novamente, iniciado uma análise detalhada sobre o espectro do WO3, 

nota-se um crescimento da absorbância no comprimento de onda abaixo de 400 nm. 

Esse evento ocorre devido a uma transição indireta dos elétrons do orbital 2p da banda 

de valência do oxigênio para o orbital 5d da banda de condução do tungstênio.182 Por 

meio dessa transição é possível determinar o band gap óptico desse material, 

utilizando a Equação (5)183: 

 

                              Equação (5) 

 

 Onde Eg é a energia do band gap, ℎ é a constante de Planck 

(6.626𝑥10−34𝑚2𝑘𝑔 𝑠−1), 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo (2.998𝑥108 m 𝑠−1), 𝑒 a carga 

elementar do elétron (1.602𝑥10−19 𝐶) e 𝜆 o comprimento de onda em metros.  

 Modos Vibracionais 

Bandas (cm-1) /Amostras RuO2 RuO2-WO3 WO3 

94,136,184 
- Associados a cristalinidade 

276, 332 - 𝜐 O-W-O 

444, 503, B1g B1g, Eg - 

529 Eg - - 

647, 649, 691 A1g A1g,  𝜐 W-O - 

717-719 B2g B2g, 𝜐 W-O 𝜐 W-O 

813 -- 𝜐 W-O 𝜐 W-O 

960, 996 - 𝜐 W=O, defeitos - 

𝐸𝑔 =
ℎ𝑐

𝜆𝑒
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Figura 28. Espectros de UV-Vis das dispersões de RuO2, RuO2-WO3 (1:10; 1:5; e 1:2,5) e 

WO3. 

 

 Assim, empregando para o cálculo o comprimento de onda no qual inicia-

se a absorção, o valor do gap óptico do WO3 é equivalente a 3,1 eV. O valor 

encontrado representa que a banda de absorção é deslocada para energias mais altas 

quando comparado com o WO3 bulk (2,80 eV), indicando um aumento da energia do 

band gap em consequência do efeito do confinamento quântico. Além disso, esse 

valor corresponde ao que é comumente apresentado na literatura para esse 

nanomaterial, aproximadamente 3,5 eV.182; 184 

 A amostra de RuO2, também apresenta um espectro de absorção 

característico das possíveis transições nessa estrutura, referentes a transição dos 

elétrons do orbital p da banda de valência do oxigênio para o orbital d da banda de 

condução do rutênio. O valor de gap óptico, obtido a partir da Equação (6) para essa 

transição é igual a 2,2 eV, correspondente ao que é esperado para esse material.185 

Esse valor de energia representa que a distância entre as bandas de valência e de 

condução é pequena e portanto, menor energia é necessária para a transferência de 

elétrons.  No RuO2, contendo quatro elétrons no orbital d para cada átomo de metal, 

o nível de Fermi se aproximará dessa densidade de estados d, fornecendo esse valor 
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de energia. Assim, a posição do nível de Fermi nessa estrutura irá depender do 

número de elétrons nos orbitais d.186 

 Analisando as amostras RuO2-WO3 1:10, RuO2-WO3 1:5 e RuO2-WO3 

1:2,5, observa-se que os espectros se assemelham ao espectro do WO3. No entanto, 

a banda de absorção referente energia do band gap para os óxido mistos, sofre um 

deslocamento, um red-shift, quando comparado com o óxido de tungstênio. 

Calculando os valores de energia do gap, obtêm-se 2,5 eV, 2,6 eV e 2,8 eV para os 

óxidos na proporção 1:10, 1:5 e 1:2,5, respectivamente. A partir desses resultados, 

percebe-se que quanto maior a proporção de átomos de rutênio em relação ao 

tungstênio, maior a distância entra a banda de valência e a banda de condução.  

 Em uma primeira abordagem, esperava-se que com a maior proporção 

de RuO2, essa energia do gap fosse menor, em consequência de uma característica 

intrínseca do átomo Ru+4. No entanto, deve-se considerar que em uma estrutura de 

óxido misto, o número de elétrons nos orbitais d no rutênio, pode ser diferente de 

quatro e consequentemente afetar a energia do nível de Fermi nesses estados. Outro 

efeito importante observado está relacionado ao que foi indicado nos espectros 

Raman, no qual o aumento da proporção Ru:W é equivalente a geração de defeitos. 

Os defeitos nesse caso favorecem um mecanismo de perda de energia para as 

transições eletrônicas, deslocando a banda de absorção para menores comprimentos 

de onda.187 

 Além das caracterizações espectroscópicas, verificou-se também a 

estrutura cristalina dos materiais, a fim de compreender essa rede. Esses resultados, 

foram obtidos por meio das medidas de difratometria de raios X e são mostrados na 

Figura 29. Analisando individualmente o perfil do difratograma da amostra de WO3, 

os picos presentes são referentes a uma estrutura cristalina monoclínica a fase 𝛾.188  

Ressalta-se que os picos mais intensos na região correspondente a 22-25º, 

relacionados aos planos (002), (020), são referentes a distorções dos planos cúbicos 

ideais, sendo esse perfil cristalino mais complexo que as estruturas cúbicas e 

tetragonais e semelhante as estruturas ortorrômbicas e triclínicas.189; 190 

 Para a amostra de RuO2 também foi obtido o difratograma característico 

dessa estrutura, onde estão representados planos conhecidos e outros que não 

comumente encontrados na literatura. Esse fato permite concluir que o RuO2 possui 

uma estrutura policristalina, com predominância de uma estrutura tetragonal, do tipo 
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rutila, uma vez que os picos referentes aos planos (110), (101), (200), (211) se 

apresentam de forma mais intensa que os demais.34; 178; 191 

 

 
Figura 29. Difratogramas de raios X das amostras de RuO2, RuO2-WO3 (1:10; 1:5; e 1:2,5) e 

WO3. 

   

  O perfil difratométrico dos óxidos mistos é correspondente a uma 

somatória dos planos monoclínicos do WO3 e tetragonais do RuO2. Esse resultado 

revela que a estrutura cristalina dos óxidos de metais de transição mistos é 

policristalina, com predominância do arranjo monoclínico, comprovando novamente a 

maior proporção do WO3 na estrutura de RuO2-WO3.  

  Além da policristalinidade, observa-se que o aumento da proporção 

entre os metais, promove um aumento dos picos relacionados a rede tetragonal 

((110), (101), (200), (211)). Esse efeito do aumento da concentração do RuO2, 

acarretou também em mudanças na intensidade e deslocamento dos picos referentes 

a alguns planos da estrutura monoclínica, principalmente ao trio de maior intensidade 

(002), (020), (200). Quanto ao deslocamento, este pode estar associado também a 

variação na proporção Ru:W ou em relação a quantidade de precursor e surfactante, 

que pode deslocar ou até mesmo alterar a quantidade de picos, em decorrência da 
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diminuição da energia superficial, inibindo o crescimento de alguma determinada 

face.192 

 O comportamento térmico dos óxidos de metais de transição, foi 

estudado por meio de análises termogravimétricas apresentadas na Figura 30. Todas 

as amostras apresentam um comportamento muito semelhante, com alta estabilidade 

térmica. Inicialmente, observa-se que para os óxidos mistos ocorre uma pequena 

perda de massa, de aproximadamente 1%, em torno de 100ºC em decorrência de 

água adsorvida. Ainda para essas amostras e para o RuO2, é evidenciada outra perda 

de massa de 1% em aproximadamente 600ºC.193; 194  Esse comportamento para as 

amostras com rutênio, podem estar relacionados com a presença de o resíduo do 

surfactante, o P123.   

 O pluronic pode sofrer decomposição térmica a partir de 250ºC, mas 

dependendo da sua fase, cúbica, hexagonal ou lamelar, a temperatura de 

decomposição varia, alcançando até 400ºC.97 Em estudos prévios para remoção do 

surfactante nessas amostras, foi observado que este é decomposto em 600ºC e que 

para as estruturas com rutênio, são necessárias pelo menos duas horas a mais de 

tratamento térmico. Esse fato sugere a presença de óxido de rutênio no óxido misto, 

mas também que o mecanismo de síntese na presença do precursor RuCl3.xH2O é 

diferente, possuindo, talvez, uma maior interação com o copolímero. 

 

 
Figura 30. Curvas correspondentes as análises termogravimétricas da amostra de RuO2, 

RuO2-WO3 (1:10; 1:5; e 1:2,5) e WO3, realizadas em uma rampa de 5ºC/min em ar sintético. 
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 Uma vez que todos os resultados apresentados até o momento 

confirmam a síntese das amostras de WO3, RuO2 e do óxido misto RuO2-WO3, 

investigou-se também a morfologia desses materiais.  Utilizando como ferramenta, a 

técnica de microscopia eletrônica de varredura, obteve-se as imagens das amostras 

em pó. Inicialmente, a morfologia característica para a amostra de WO3 é apresentada 

na Figura 31. Como pode ser notado, há uma certa heterogeneidade morfológica do 

material, na Figura 31 (A) pode-se descrever a estrutura como camadas de 

nanofolhas de WO3, recobertas por pequenas pétalas do material, ou seja, folhas 

ainda menores, evidenciada com mais detalhes na Figura 31 (B).175; 195 Por sua vez, 

a Figura 31 (C), ilustra uma região com partículas facetadas e aglomeradas de 

tamanho inferior ao apresentado na Figura 31  (A). Essa característica da amostra é 

ressaltada na Figura 31 (D), devido a menor magnificação.196; 197 

 

 
Figura 31. Imagens de microscopia de varredura em diferentes magnificações e regiões da 

amostra de WO3. 
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  Nas imagens obtidas para a amostra de óxido de rutênio, mostradas na  

Figura 32, exibem também uma caraterística heterogênea, o que era esperado, uma 

vez que a rota de síntese foi a mesma que a do óxido de tungstênio. Na Figura 32 (A) 

são mostradas partículas com tamanhos nanométricos, gerando um aspecto rugoso 

a amostra. Já na Figura 32 (B) são encontradas estruturas maiores e com 

característica bidimensional e por fim na Figura 32 (C) nota-se uma morfologia 

semelhante a pétalas rugosas, que podem ser melhor observadas na Figura 32 (D).198 

Como não são reportadas sínteses do RuO2 utilizando s condições experimentas que 

foram empregadas nesse trabalho, pode-se predizer que o perfil morfológico do 

material possui um certo ineditismo.  
 

 

Figura 32. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do RuO2 em diferentes 

magnificações. 

 

 Finalmente, na Figura 33, são apresentadas as imagens de microscopia 

eletrônica de varredura para os óxidos mistos em diferentes proporções de Ru:W. 

Assim como era esperado, a morfologia das amostras de RuO2-WO3 também não se 
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mostrou homogênea, exibindo a formação de partículas com uma ampla variação de 

formas e tamanhos. De modo geral, em todas as imagens são observadas estruturas 

semelhantes aos outros materiais obtidos, com morfologias de partículas muito 

pequenas, mas também muitos fragmentos semelhantes a agulhas.  

 

 
Figura 33. Imagens de microscopia eletrônica de varredura em diferentes magnificações, em 

(A), (B) e (C) RuO2-WO3 1:10; (D), (E), e (F) RuO2-WO3 1:5; (G), (H), (I) RuO2-WO3 1:2,5. 

 

Pode-se destacar, analisando mais atentamente as imagens de menor 

magnificação, Figuras 33 (A), (D) e (G), que em alguns pontos, as partículas menores 

assemelham-se a estruturas do tipo couve-flor e em outros algumas formas facetadas. 

A 
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Diminuindo a magnificação das imagens, nas Figuras 33 (B), (E) e (H), nota-se a 

presença de muitas agulhas ou nanofios, com diferentes diâmetros em cada amostra. 

Na Figura 33 (I), amostra RuO2-WO3 1:10, essas nanoagulhas possuem um diâmetro 

muito pequeno, são uniformes e encontram-se bem dispersas por todo o material. Já, 

para a amostra RuO2-WO3 1:2,5, o diâmetro dessas agulhas parece ser maior e não 

uniforme, mas também bem dispersos em toda a amostra. O óxido misto RuO2-WO3 

1:5, apresenta uma situação intermediária, com agulhas de diâmetros mais variados 

e fragmentos mais aglomerados. 

 Esse evento observado é muito interessante, uma vez que indica que o 

mecanismo de formação da estrutura RuO2-WO3 está relacionado com a quantidade 

e tipo de precursor e a proporção Ru:W. Esse efeito também foi observado nos 

resultados obtidos por difratometria de raios X (Figura 29). Esses dados, em conjunto 

mostram que há uma cinética de crescimento diferente, na qual uma fase da estrutura 

cristalina do RuO2 interage melhor com surfactante P123 do que o WO3 em qualquer 

fase. Esse comportamento revela o favorecimento do crescimento anisotrópico 

direcionado de alguma fase do óxido misto, levando a formação de nanoagulhas. As 

curvas obtidas pelas análises termogravimétricas (Figura 30) também permitem 

verificar essa maior interação do P123 com o RuO2. Quanto maior a proporção de 

óxido de rutênio, mais acentuada é a perda de massa em torno de 600ºC, ou seja, o 

resíduo de surfactante é maior nessas amostras, justamente em consequência da 

maior interação entre esses reagentes.  

 A fim de compreender ainda mais a correlação entre a estrutura e a 

morfologia, foram realizados por meio da técnica de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), mapas elementares de diferentes pontos das amostras RuO2-WO3 

1:10, RuO2-WO3 1:5 e RuO2-WO3 1:2,5. Na Figura 34, são mostradas as imagens dos 

mapas elementares para a amostra de RuO2-WO3 1:10. Nas imagens da Figura 34 

(A), são observados a presença de ambos os metais em toda a amostra, mas uma 

maior concentração dos átomos de tungstênio, em decorrência da maior intensidade 

dos pontos desse metal. Na Figura 34 (B), observa-se uma tendência da maior 

concentração de átomos de Ru nos segmento de nanoagulhas e na região com 

partículas menores, maior concentração de W. Por fim, Figura 34 (C), as regiões mais 

intensas são contrárias para cada metal.  
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  Esse feito observado é decorrente do mecanismo de síntese e 

consequência do sinergismo e segregação das fases, em que cada fase favorece a 

formação de diferentes morfologias, na qual as fases do óxido de rutênio levam a 

formação das nanoagulhas e as fases do óxido de tungstênio a formação de 

segmentos menores e aglomerados.  

 

 
Figura 34. Imagens dos mapas elementares obtidos por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) para a amostra RuO2-WO3 1:10. 

 

 As características encontradas para a amostra RuO2-WO3 1:10, também 

são notados para a amostra RuO2-WO3 1:5, apresentada na Figura 35. Nas imagens 
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Figura 35 (A), há maior concentração nas nanoagulhas de átomos de rutêntio, 

proveniente do RuO2. No entanto, nas Figuras 35 (B) e (C) as regiões mais intensas 

são contrárias para cada metal. 

 

 
Figura 35. Imagens dos mapas elementares obtidos por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) para a amostra RuO2-WO3 1:5. 

 Verificando agora, os mapas elementares da amostra RuO2-WO3 1:2,5, 

mostrados nas imagens das Figuras 36 (A) e (B). Nota-se os mesmos aspectos do 

que foi observado para as outras amostras. Esse fato representa novamente a 

diferença entre os mecanismos de formação da estrutura RuO2-WO3, em diferentes 

proporções entre os átomos de Ru:W.  

A 
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 A partir desses dados, constata-se a presença dos elementos W e Ru 

em a toda a amostra, embora com menor concentração de um dos metais em 

determinadas regiões, já discutido anteriormente. Os resultados obtidos revelam a 

obtenção do óxido de metal de transição misto óxido, constituído por RuO2-WO3.  

 

 
Figura 36. Imagens dos mapas elementares obtidos por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) para a amostra RuO2-WO3 1:2,5. 

 

4.1.1 Performance eletroquímica dos óxidos de metais de transição 

 

 Uma vez comprovada a síntese dos óxidos de metais de transição por 

meio de todas as caracterizações apresentadas, foram realizados o preparo de filmes 

finos, utilizando como substrato o FTO e analisando o comportamento eletroquímico 

desses materiais, aplicando diferentes técnicas eletroquímicas. 

 Primeiramente são mostradas as curvas de voltametria cíclica para os 

filmes de WO3 e de RuO2 na Figura 37. Essas curvas são obtidas por meio dos 

processos redox desses materiais que ocorrem na interface eletrodo/eletrólito e foram 

apresentados nas Equações (1) e (2) para o WO3 e RuO2, respectivamente. No caso 

do óxido de tungstênio, (Figura 37 (A)), os picos referentes a esses processos não 
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são visíveis devido a uma rápida reversibilidade das reações de oxirredução, em 

maiores densidade de corrente, comportamento este, característico de capacitores.199  

 

 
Figura 37. Curvas de voltametria cíclica dos filmes de WO3 em (A) e RuO2 em (B) na 

velocidade de varredura de 20 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

 

 Já o perfil voltamétrico do RuO2 (Figura 37 (B)), é muito interessante 

devido à simetria da curva, concedida pelos processos reversíveis de oxirredução. 

Além disso, os picos redox então definidos, resultante de processos faradáicos, 

representando um perfil pseudapacitivo. Há também como esperado para o óxido de 

rutênio, analisado em eletrólito de ácido sulfúrico, uma pequena evolução de espécies 

(oxigênio e hidrogênio) no solvente no menor e maior potencial da curva (0,0 V e 1,0 

V).200; 201  

   Comparando a resposta voltamétrica da amostra de RuO2-WO3 1:5 em 

relação aos outros óxidos, mais detalhadamente na Figura 38, percebe-se como 

resultado preliminar que este apresenta um desempenho promissor para 

armazenamento de energia, uma vez que a resposta da densidade de corrente é 

superior para esse material. Da mesma forma que as amostras controle, a elevada 

resposta da densidade de corrente e os picos definidos do voltamograma, 

representam um comportamento pseudocapacitivo dessa amostra.  

 No entanto, destaca-se por meio da análise das curvas de voltametria 

cíclica, que os filmes de RuO2-WO3 1:5 possuem processos eletroquímicos em uma 

faixa de potencial diferente das amostras controle, de -0,3 V a 0,5 V, mas que ainda 

mantêm um perfil semelhante a curva do WO3, com o aparecimento de novos 

processos de oxirredução. Essa característica comprova a obtenção e o desempenho 
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eletroquímico de um novo material (RuO2-WO3), assim como a maior porcentagem de 

tungstênio na estrutura. Os picos referentes aos processos redox não foram 

observados para as amostras de RuO2 e WO3, revelando um efeito sinérgico 

provenientes de ambos os óxidos dos metais em uma mesma estrutura. 

 

 
Figura 38. Curvas de voltametria cíclica da amostra de RuO2-WO3 1:5 em comparação com 

os filmes de WO3 e RuO2 na velocidade de varredura de 20 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

 

 Curvas de carga-descarga também foram obtidas, primeiramente para 

as amostras de WO3 e RuO2, apresentadas na Figura 39. Tanto as curvas de WO3 

como de RuO2, são correspondes ao que é encontrado na literatura, comprovando 

novamente os processos reversíveis de pseucapacitância.54; 201 Nota-se, que esse 

comportamento pseudocapacitivo é bem evidenciado para o óxido de tungstênio, 

enquanto que no caso do RuO2, a curva tem a tendência característica de um 

capacitor de dupla camada elétrica. A resposta diferenciada desses materiais, é 

decorrente de variados processos pseudocapacitivos. Para os filmes de WO3, estes 

ocorrem por meio da intercalação rápida de íons e nos filmes de RuO2, esse 

mecanismo ocorre mediante absorção das espécies do eletrólito, gerando a 

oxirredução apenas na superfície.  
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Figura 39. Curvas de carga-descarga dos filmes de WO3 em (A) e RuO2 em (B) aplicando 

uma densidade de corrente de 1 mA cm-2 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

 

 O comportamento eletroquímico superior do RuO2-WO3 1:5, já 

previamente mostrado por meio da curva voltamétrica é comprovado a partir das 

curvas de carga-descarga na Figura 39.  

 

 
Figura 39. (A) Curva de carga-descarga do filme de RuO2-WO3 1:5 em comparação com as 

amostras de WO3 e de RuO2, aplicando uma densidade de corrente de 1 mA cm-2 em H2SO4 

0,5 mol L-1. (B) Valores de capacitâncias referentes as curvas. 

 

 Em uma primeira análise, observa-se um comportamento diferenciado 

para o óxido misto. Os processos redox resultantes na carga-descarga são 

equivalentes ao perfil da voltametria cíclica, correspondendo a um somatório dos 

processos pseudocapacitivos dos óxidos de rutênio e tungstênio. Esses processos 

são gerados a partir de diferentes mecanismos, logo, em potenciais mais positivos, 

esses processos são mais rápidos e lineares, referentes a oxirredução na superfície 

do eletrodo. Em potenciais mais negativos, as reações ocorrem por meio da 
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intercalação das espécies do eletrólito e, portanto, são cineticamente mais lentas, 

gerando as mudanças na inclinação da curva de carga-descarga. Verificando-se 

atentamente o mecanismo de pseudocapacitância por intercalação ocorre nas faixas 

de potencial de -0,3 V a 0,2 V e 0 V a -0,3 V na carga e descarga, respectivamente. 

Dessa forma a oxirredução superficial atua nos potenciais de 0,2 V a 0,5 V na carga 

e de 0,5 V a 0,0 V na descarga. 

 Mediante os resultados das curvas, foi possível calcular os valores de 

capacitância específica por área, utilizando a Equação (6): 

 

Equação (6)                                     𝐶𝐴 =
( i x ∆t)

∆E x A
 

 
 Onde i é a corrente aplicada nos processos de carga-descarga em 

ampere (A), ∆t é a variação de tempo de descarga em segundos (s), ∆E é a variação 

de potencial durante o processo de descarga (V) e A é a área geométrica na qual o 

material foi depositado em cm2.148  

 Os valores de capacitância específica por área calculados foram de 661 

mF cm-2, 67 mF cm-2 e 74 mF cm-2  para RuO2-WO3 1:5, WO3 e RuO2, respectivamente, 

como mostrados na Figura 39 (B). O valor de capacitância do óxido misto é muito 

superior aos valores de capacitância das amostras controle, representando que maior 

quantidade de carga pode ser armazenada. Quando comparado com os valores de 

capacitância de outros óxidos mistos na literatura, pode-se afirmar que esse valor para 

o RuO2-WO3 1:5 é acima da média e equivalente a muitos dos sistemas de eletrodos 

comerciais.51  

 Os resultados obtidos por meio das principais técnicas de caracterização 

eletroquímica, a voltametria cíclica e a carga-descarga comprovam que o óxido misto 

RuO2-WO3 1:5 apresenta um comportamento eletroquímico surpreendente em 

relação as amostras de WO3 e RuO2, sendo nove vezes mais capacitivo que as 

amostras controle. Esse comportamento é uma consequência de diversos fatores já 

observados nas caracterizações espectroscópicas e microscópicas.   

 Considerando todos os efeitos analisados, a amostra de RuO2-WO3 

possui cátions com diferentes estados de oxidação, que levam a geração de novos 

processos de oxirredução. As diferentes valências desses cátions permitiram 
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alterações na energia do nível de Fermi, possibilitando que maior densidades de 

estados contribuíssem para a transferência de carga. O efeito eletrônico é muito 

importante para o aumento da capacitância e este caráter também é proveniente de 

alterações no empilhamento da rede cristalina, sendo uma consequência da 

metodologia de síntese e a geração de defeitos estruturais. Além disso, é conhecido 

que defeitos nessas estruturas permitem um aumento da área superficial, que também 

ocorreu devido a nova morfologia encontrada com a formação de nanoagulhas para a 

amostra RuO2-WO3. Nesse aspecto uma maior mobilidade, condutividade e 

transferência eletrônica é observada como resposta, mostrando o grande efeito 

sinérgico desses óxidos em uma mesma estrutura.  

 A partir do comportamento superior do óxido misto RuO2-WO3 1:5 

avaliou-se as amostras RuO2-WO3 nas outras proporções, a fim de verificar a 

influência da razão entre os metais em relação a performance eletroquímica. 

Apresentadas na Figura 40, as curvas de voltametria cíclica mostram que não há 

mudanças significativas entre as amostras, exibindo o mesmo perfil voltamétrico.  

 

 
Figura 40. Curvas de voltametria cíclica das amostras de RuO2-WO3 em diferentes 

proporções na velocidade de varredura de 20 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

   

  O perfil voltamétrico dessas amostras, foi analisado em diferentes 

velocidades de varredura, a fim de verificar alguma diferença entre as respostas das 

amostras 1:10, 1:5 e 1:2,5 com o aumento da velocidade de varredura. Esses 

resultados são apresentados na Figura 41. O perfil dessas curvas, para as diferentes 

amostras permaneceram semelhantes. Nota-se que em maiores proporções de óxido 
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de rutênio a perda da definição dos processos redox ocorre já em menores 

velocidades de varredura, a partir de 50 mV s-1, sendo mais evidenciado para a 

amostra de RuO2-WO3 1:5 que para a amostra RuO2-WO3 1:2,5.  
 

 
Figura 41.  Curvas de voltametria cíclica em diferentes velocidades de varredura para as 

amostras RuO2-WO3 1:10 (A), RuO2-WO3 1:5 (B) e RuO2-WO3 1:2,5 (C). 

 

  O comportamento dos filmes com a variação da velocidade de varredura 

mostra uma característica resistiva das amostras em maiores velocidades, indicando 

que o sistema não é completamente reversível. Dessa forma, as respostas para os 

óxidos RuO2-WO3 podem ser identificadas como um sistema quase reversível, na qual 

devido a limitações cinéticas para a transferência eletrônica a mudança de potencial 

com a velocidade de varredura não é linear. No entanto, como os processos de 

oxirredução são provenientes de um sistema novo e complexo, a mistura dos óxidos 

pode estar originando um sistema com multicomponentes o que leva a observação de 

dois picos anódicos em maiores velocidades de varredura, mais nítidos na amostra 

1:10 (Figura 41 (A)).18 

  Para a amostra na proporção intermediária 1:5 por meio da técnica de 

voltametria cíclica, realizou-se um estudo da estabilidade desse material, após 500 

ciclos, exibido na Figura 42. Como pode ser observado nas Figura 42 (A) e (B) há 

um aumento contínuo da área voltamétrica proporcional ao aumento da propriedade 

capacitiva, no decorrer da ciclagem. Esse comportamento é característico para alguns 

óxidos de metais de transição, sendo um deles o WO3. Com o processo continuo de 

repetidos ciclos, a intercalação e/ou oxirredução tornou-se mais facilitada, ativando 

sítios para as reações eletroquímicas.202 Como ambos os óxidos dos metais estão 

presentes em diferentes estados de oxidação  na estrutura RuO2-WO3,  esse efeito 
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pode estar sendo intensificado, uma vez que é conhecido que a partir de 200 ciclos, 

inicia-se a decomposição de estruturas como o WO3.202 
 

 
Figura 42. Curva de estabilidade por voltametria cíclica da amostra RuO2-WO3 1:5 após 500 

ciclos em (A) e um comparativo do perfil do primeiro e último ciclo dessa curva em (B), na 

velocidade de varredura de 20 mV s-1. 

 

  Complementando os estudos voltamétricos, as curvas de carga-

descarga permitiram observar as diferenças entre as respostas eletroquímicas desses 

materiais. A técnica de cronoamperiometria permite monitorar os processos 

faradaicos em função do tempo. Como para as células eletroquímicas esses 

processos ocorrem mais lentamente, a análise de carga-descarga fornece uma melhor 

relação sinal/ruído em comparação com outras técnicas amperométricas.203 Com a 

observação dessa cinética mais lenta a resposta relacionada a variação estrutural 

para RuO2-WO3 pode ser analisada.  Os perfis dessas curvas são apresentados na 

Figura 43 (A).  

 Em uma primeira análise verificou-se que a melhora da propriedade 

capacitiva não está linearmente relacionada com o aumento da proporção de óxido 

de rutênio na estrutura. Esse efeito é comprovado por meio dos valores de 

capacitância mostrados na Figura 43 (B), que é maior para a amostra RuO2-WO3 1:5.  

 Uma consequência desse resultado, está relacionada com a proporção 

ótima entre os precursores, sendo este um dos maiores desafios relatados na 

literatura para todo tipo de nanomaterial e nanocompósito.6; 7 Os filmes de RuO2-WO3 

1:5 terem apresentado maior valor de capacitância revelam que o sinergismo desses 
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óxidos nessa proporção permitem que a morfologia, cristalinidade, tipo de 

empilhamento da estrutura assim como o carácter eletrônico sejam mais favoráveis 

para que ocorra as transferências eletroquímicas.  

 

 
Figura 43. (A) Curva de carga-descarga para os filmes de RuO2-WO3 1:10, RuO2-WO3 1:5 e 

RuO2-WO3 1:2,5, aplicando uma densidade de corrente de 1 mA cm-2 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

(B) Valores de capacitâncias referentes as curvas. 

 

  As respostas das curvas de carga-descarga dos óxidos mistos em 

diferentes densidades de corrente, assim como a variação da capacitância em cada 

uma delas também foi verificada e são apresentadas na Figura 44. De modo geral, 

os valores de capacitância para todas as amostras são maiores em menor densidade 

de corrente (1 mA cm-2), em consequência da velocidade em que o processo ocorre, 

permitindo o acesso a mais sítios ativos. 

 Com o aumento do corrente, ocorre a queda nos valores de capacitância, 

no qual para 10 mA cm-2 as amostras RuO2-WO3 1:10, RuO2-WO3 1:5 apresentam 

valores de capacitância iguais a 50 mF cm-2. Para o filme de RuO2-WO3 1:2,5 essa 

queda no valor de capacitância é menor e nesta maior corrente apresenta uma 

resposta superior, correspondente a 81 mF cm-2. 

  A partir desses resultados, os óxidos mistos em diferentes proporções 

possuem um grande potencial para aplicação. Mesmo a amostra RuO2-WO3 1:10 que 

apresentou o menor valor de capacitância, de 361 mF cm-2, na menor densidade de 

corrente 1 mA cm-2. Esse valor é praticamente a metade do maior valor obtido, que foi 

para a amostra de RuO2-WO3 1:5, de 661 mF cm-2, mas ainda assim é maior do que 
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muitos resultados de capacitância encontrados na literatura, principalmente quando 

comparado com óxidos que não são mistos.  

 

 
Figura 44. Curvas de carga-descarga em diferentes densidades de corrente para os filmes 

de RuO2-WO3 1:10 (A), RuO2-WO3 1:5 (C) e RuO2-WO3 1:2,5 (E) em H2SO4 0,5 mol L-1. 

Valores de capacitâncias referentes as curvas em (B), (D), (E). 
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  Finalmente, foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) para os filmes. Essa ferramenta é muito interessante para estudar 

os mecanismos e processos que ocorrem no filme. Aliada aos dados obtidos com as 

outras técnicas de caracterização, é possível justificar uma série de informações.  

 O potencial aplicado nessa análise foi determinado com base em um 

estudo prévio, no qual foi avaliado qual o potencial mais adequado para verificação 

dos processos capacitivos, resistivos e difusionais. Estudou-se as medidas de EIE nos 

potenciais referentes aos picos de oxidação, redução, entre os picos desses dois 

processos e o potencial de circuito aberto. Como resposta desse estudo o potencial 

mais apropriado para análise foi correspondente ao potencial onde origina-se o pico 

de redução, que é em -0,1 V. 

 As curvas de Nyquist características de cada amostra são mostradas na 

Figura 45. Na região de altas frequências são encontrados processos relacionados à 

transferência de carga e os processos resistivos (resistência do eletrólito) na interface 

eletrodo/eletrólito. A ausência do semicírculo da impedância é atribuída à baixa 

contribuição da dupla camada elétrica, favorecendo a transferência de carga. Em 

detalhe na figura, percebe-se que esse processo é mais facilitado para a amostra de 

RuO2-WO3 1:10 e que a amostra RuO2-WO3 1:2,5 possui um caráter mais resistivo.75  

 

 
Figura 45. Curvas de Nyquist para as amostras RuO2-WO3 1:10, RuO2-WO3 1:5 e RuO2-WO3 

1:2,5 obtidas por espectroscopia de impedância eletroquímica. 
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 Já na região de baixa frequência, correspondente os processos 

difusionais, a impedância da curva Nyquist para o filme de RuO2-WO3 1:10 aumenta 

e quando comparada com as outras amostras sua inclinação é mais próxima a 90º 

graus. O comportamento dessa amostra demostra que no potencial estudado, essa 

estruturação permite uma rápida dissolução de íons no eletrólito e uma propriedade 

mais capacitiva. 

 Com isso, pode-se concluir que eletroquimicamente, dependo das 

condições experimentais, tais como velocidade de varredura, densidade de corrente 

e potencial aplicado, uma amostra pode ter uma resposta melhorada em relação a 

outra. Por meio das curvas de carga-descarga a amostra RuO2-WO3 1:5 apresentou 

maiores valores de capacitância, enquanto o óxido RuO2-WO3 1:2,5 demostrou maior 

retenção de capacitância em maiores densidades de corrente. Já os filmes de RuO2-

WO3 1:10 mostraram nas medidas de impedância eletroquímica um comportamento 

menos resistivo e uma facilitação dos processos difusionais.  

 Dessa forma, considerando uma somatória de todos os resultados 

eletroquímicos, a aplicação dos filmes RuO2-WO3 1:5 é mais promissora. Como já 

discutido anteriormente questões relacionadas com a proporção ótima entre os 

óxidos, variações na morfologia, estrutura cristalina, quantidade de defeitos e efeitos 

eletrônicos favoreceram a obtenção de um maior valor de capacitância. Em relação a 

retenção de capacitância, seu resultado não é muito menor do que a amostra RuO2-

WO3 1:2,5, além de possuir menor proporção de óxido de rutênio em sua estrutura, 

corroborando com a motivação desse trabalho, que é a redução dos impactos 

ambientais e econômicos que materiais com rutênio possam causar. Por fim, mesmo 

possuindo uma maior resistividade que o óxido RuO2-WO3 1:10 este efeito não é tão 

evidenciado, não impedindo a elevada performance do RuO2-WO3 1:5 com 

capacitância duas vezes maior que o óxido na proporção de 1:10. 

 Em consequência disso, para a construção do dispositivo, assim como 

análises posteriores, optou-se por prosseguir com as caracterizações da amostra com 

proporção entre Ru:W intermediária, RuO2-WO3 1:5. Os resultados obtidos para o 

dispositivo são mostrados a seguir.  

 Os dispositivos sólidos foram medidos por meio de um sistema simétrico 

de dois eletrodos do material, montado de acordo com o item 3.5 da metodologia. 

Inicialmente foi realizando o exame do intervalo de potencial de trabalho dos eletrodos 



87 
 

em meio ao eletrólito de PVA+H2SO4. Para esse estudo empregou-se uma velocidade 

de varredura de 10 mV s-1. A resposta dessa análise é apresentada na Figura 46 (A).  

Em todos os potenciais aplicados as curvas de voltametria cíclica formam um perfil 

quase retangular, indicando o comportamento capacitivo do dispositivo. Avaliando 

atentamente esse resultado, na faixa de potencial de 0V a 0,9 V, percebe-se uma 

pequena evolução de oxigênio no sentido da corrente anódica, indicando a 

decomposição do eletrólito.204  

 Dessa forma, definiu-se como intervalo de trabalho do dispositivo a faixa 

de potencial de 0,0 V a 0,8 V. O perfil mais detalhado dessa resposta, pode ser 

observado na Figura 46 (B), onde verifica-se uma característica de elevada 

capacitância e alta reversibilidade dos processos eletroquímicos. A reversibilidade 

desses processos, foi avaliada também em diferentes velocidades de varredura, na 

qual o perfil retangular da curva de voltametria cíclica foi mantido, como observado na 

Figura 46 (c). Com o aumento da corrente gerada, nota-se o aumento da área 

voltamétrica e da propriedade capacitiva do sistema. 

 

Figura 46. Curvas de voltametria cíclica do dispositivo sólido de RuO2-WO3 1:5 aplicando 

diferentes potenciais a 10 mV s-1 em (A), no intervalo de potencial de trabalho em (B) e em 

diferentes velocidades de varredura em (C). 

 

 Uma observação é que a mesma medida de voltametria cíclica, nessas 

mesmas condições foi feita para um dispositivo somente com a pasta de carbono. A 

comparação entre a resposta desse dispositivo com o dispositivo com óxido misto 

como material ativo é apresentada na Figura 50. O resultado obtido mostra uma 

contribuição muito inferior do carbono frente ao óxido de metal de transição misto.  
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Figura 50. Curvas de voltametria cíclica para os dispositivos com a pasta de carbono e com 

a amostra RuO2-WO3 1:5. 

 

  As curvas de carga-descarga foram obtidas mantendo o intervalo de 

potencial de 0,0 V a 0,8 V e são mostradas na Figura 51 (A). Verifica-se no perfil das 

curvas, em diferentes correntes, uma forma triangular característica dos 

supercapacitores. Ressalta-se que devido a sensibilidade e velocidade dos processos, 

foi necessário aplicar menores correntes, em torno de 𝜇A.  
 

 

Figura 50. Curvas de carga-descarga em diferentes correntes para o dispositivo de RuO2-

WO3 1:5 e (A) e os respectivos valores de capacitâncias em (B). 

 

 Na Figura 50 (B), são apresentados os valores de capacitância do 

dispositivo sólido, nas diferentes densidades de corrente, obtidos por meio das curvas 

de carga-descarga, utilizando a Equação (6):                                  
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Equação (6)                                          𝐶𝐴 =
4i x ∆t

∆E x A
 

 

 Onde i é a corrente aplicada nos processos de carga-descarga em 

ampere (A), ∆t é a variação de tempo de descarga em segundos (s), ∆E é a variação 

de potencial durante o processo de descarga (V) e A é a área geométrica na qual o 

material foi depositado em cm2.53 

 Os valores de capacitância encontrados em torno de 6,9 mF cm-2, 

mostram uma excelente eficiência do dispositivo, mesmo em maiores correntes, uma 

vez que a variação do valor de capacitância entre a menor e maior corrente é muito 

pequena. Em relação à literatura, são valores medianos e muito menores do que os 

foram obtidos para os filmes de RuO2-WO3 1:5. Isso demonstra uma característica 

negativa do sistema de dois eletrodos, em consequência da menor sensibilidade para 

avaliar os processos eletroquímicos, sendo necessário otimizar esse sistema para que 

os materiais capacitivos possam alcançar sua eficiência máxima.51  

 Por fim, avaliou-se a estabilidade e a resposta a impedância 

eletroquímica do sistema. Esses resultados são mostrados na Figura 51. A curva de 

estabilidade observada na Figura 51 (A) revela novamente a característica de óxidos 

de metais de transição em ter sítios ativados após continua ciclagem, no qual permite 

que em até aproximadamente 250 ciclos haja um aumento da capacitância. Após, 

nota-se que a retenção de capacitância é mantida até 1000 ciclos, indicando uma 

excelente estabilidade do sistema. 

 Na Figura 51 (B), a curva de Nyquist foi obtida aplicando 0,1 V. Esse 

potencial foi determinado com base em estudos prévios para avaliação do potencial 

adequado para essa medida. O valor de 0,1 V é correspondente ao valor de potencial 

entre os picos de oxidação dos filmes de RuO2-WO3 1:5. 

 De modo geral, como previamente discutido, a impedância envolve dois 

diferentes mecanismos, a transferência de carga e a difusão iônica, que são limitados 

pela frequência. No resultado apresentado, a resistência ao transporte de massa é 

constante, representando processos unicamente dos materiais que constituem o 

eletrodo. Em menores frequências, a impedância do dispositivo aumenta, inclinando 

a curva a muito próximo de 90º, característico de processos puramente capacitivos.205 
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Figura 51. Retenção de capacitância após 1000 ciclos, aplicando uma corrente de 100 𝜇A e 

curva de Nyquist obtida por espectroscopia de impedância eletroquímica para o dispositivo de 

RuO2-WO3 1:5. 

  

 Os resultados eletroquímicos apresentados mostram um grande 

potencial do óxido de metal de transição misto RuO2-WO3 1:5 para ser aplicado em 

dispositivos de armazenamento de energia. Os dispositivos geraram bons valores de 

capacitância e excelentes respostas em relação a retenção de capacitância, 

eficiência, estabilidade e facilidade para os processos de transferência de carga e 

difusionais.  
 

4.2 SÍNTESE DE NANOCOMPÓSITOS BASEADOS EM RuO2-WO3 
 

 Buscando compreender e melhorar a performance dessas estruturas 

aplicadas em dispositivos estudou-se também a resposta do RuO2-WO3 1:5 em 

nanocompósitos baseados em óxido de grafeno reduzido e polianilina. 

 

4.2.1 Síntese e aplicação do nanocompósito RuO2-WO3/rGO 

 

  O nanocompósito RuO2-WO3/rGO foi sintetizado como apresentado no 

item 3.3.1 e uma série de caracterizações foram realizadas para comprovar a 

obtenção do compósito, compreender a formação da estrutura e avaliar sua aplicação 

em dispositivos de armazenamento de energia. No entanto, antes de serem 

apresentados esses resultados, serão mostradas algumas caracterizações feitas para 
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confirmar a obtenção do óxido de grafeno reduzido, sendo estas exibidas na Figura 

52. 

 Na Figura 52 (A) são observados os espectros Raman dos materiais 

carbonáceos obtidos em cada etapa da síntese do rGO. As principais características 

dos espectros Raman para estes materiais de carbono, são as bandas D e G, 

comumente centradas em 1350 cm-1 e 1590 cm-1, respectivamente. A banda D faz 

referência a quebra de simetria da ligação C=C, relacionada as imperfeições 

estruturais geradas pelas ligações de grupos hidroxilas, epóxis e ligações 

incompletas. No grafite, a banda D possui baixa intensidade quando comparada com 

as estruturas de Gr-O, GO e rGO. A intensificação dessa banda ocorre posteriormente 

aos processos de oxidação do grafite, onde são introduzidos grupos funcionais na 

estrutura grafítica, devido a reação de obtenção do material.206; 207 A banda G está 

associada aos modos de estiramento das ligações C=C, sua posição e intensidade 

também fornecem informações a respeito da oxidação da estrutura. Observa-se no 

Grafite que a banda G é intensa e possui uma pequena área. Realizando a mesma 

análise para a banda G, nas estruturas de Gr-O e GO, nota-se que esta se apresenta 

com uma intensidade menor, em relação a banda D com um aumento considerável 

na sua área. Esse aumento de área ocorre pela intensificação da banda D, que 

consequentemente acarreta na intensificação da banda D’, sendo esta um overtone 

da banda D, além de um indicativo de uma maior heterogeneidade e desordem na 

estrutura promovida pelos processos oxidativos.208 Observa-se também um 

deslocamento dessa banda para maiores números de onda no espectro do GO, que 

podem ser atribuídos a diminuição no grau de grafitização.173; 207 A banda G’ localizada 

em 2700 cm-1 está relacionada à organização estrutural do grafeno. A variação do 

perfil dessa banda, confirma a oxidação, uma vez que no grafite pode-se observar a 

presença de duas bandas nesta região.209  

 Ao realizar a redução do material observa-se um aumento da intensidade 

da banda G, quando comparada com o Gr-O e o GO, devido a uma restruturação das 

ligações C=C, ou seja, uma diminuição dos defeitos ocasionados anteriormente pelos 

processos de oxidação.210 No entanto, a intensidade da banda D continua alta, mesmo 

com a diminuição do número de defeitos na estrutura. Isso ocorre devido ao processo 

de redução e reestruturação do plano basal não ser completo, contendo ainda na 

estrutura, grupos funcionais de oxigênio ou nitrogênio, além de buracos formados na 
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oxidação por meio da produção de CO2, que não são restaurados independente do 

processo de redução. Outro fator que impede a diminuição da intensidade da banda 

D, é o surgimento de novos domínios grafíticos que foram criados durante o processo 

de redução, que são menores em tamanho, do que os que estavam presentes no GO, 

mas em maior número, portanto, há uma diminuição média dos domínios sp2.  Ainda 

assim, os defeitos presentes são mínimos, obtendo-se um grafeno de melhor 

qualidade para uso em qualquer que seja sua aplicação.119; 211 

 

 
Figura 51. Espectros Raman do grafite, Gr-O, GO e rGO em (A) no comprimento de onda de 

532 nm, espectros de UV-Vis das dispersões de GO e rGO em (B), Curvas correspondentes 

as análises termogravimétricas da amostra de GO e rGO e no inset a derivada da perda de 

massa (DTG) dessas medidas em (C) e difratogramas de raios X das amostras de GO e rGO 

em (D). 



93 
 

 Analisando os espectros de UV-Vis das amostras de GO e rGO, na 

Figura 51 (B), são observadas diferentes bandas de absorção para esses materiais. 

Primeiramente no espectro do GO, estão presentes duas bandas: uma em 

aproximadamente 230 nm, relacionada à transição π-π* nas ligações C=C dos anéis 

aromáticos; outra banda em aproximadamente 300 nm que remete que a transição n-

π* das ligações C=O.212 Já o espectro do rGO, é caracterizado pela ausência da banda 

em 300 nm, sendo mais um indício da remoção dos grupos funcionais oxigenados por 

meio do processo de redução. A banda em 270 nm é correspondente a banda em 230 

nm do GO, que sofre um red-shift em decorrência da reestruturação C=C.213 

  O comportamento termogravimétrico das amostras de GO e rGO 

também foram avaliados por meio das curvas mostrados na Figura 52 (C). Ambas as 

estruturas apresentam diversos eventos de perda de massa, que são referentes a 

perda de água em até 100ºC; entre 100 e 350ºC a eliminação de grupos oxigenados 

(hidroxil, carboxil e epoxil), inseridos na estrutura por meio da reação de oxidação do 

grafite; a partir de 400ºC inicia-se a perda de massa referente a combustão do carbono 

até a temperatura final. No entanto, em aproximadamente 600ºC ocorre um terceiro 

evento, atribuído a degradação da estrutura de carbono (C=C), mostrando uma 

preservação maior da estrutura original do grafite. Esses processos deveriam ser 

menos evidentes para o rGO, uma vez que com a redução, teria que eliminar os 

grupos oxigenados, reestruturando as ligações C=C. Mas por meio desse resultado, 

observa-se que a redução não foi completa, obtendo-se uma estrutura ainda 

defeituosa, conforme esperado, uma vez que a reação de redução se deu em 

condições inferiores as usualmente usadas (temperatura ambiente).214; 215; 216  

 Por fim, a difratometria de raios X, exibida na Figura 51 (D), 

complementam os indícios de redução do óxido de grafeno. Os picos presentes, 

referem-se principalmente ao empilhamento e distância das camadas das estruturas 

de carbono. Verifica-se no óxido de  grafeno picos em aproximadamente 10,5º e 26º, 

referentes ao plano (002), que representam o espaçamento intralamelar das camadas 

e ao empilhamento da estrutura grafítica, respectivamente.217;218; 219 Um outro pico é 

encontrado em aproximadamente 42,4º pertencente ao plano (100) também 

característico de estruturas grafíticas. No difratograma do rGO observa-se o 

desaparecimento do pico em 10,5º, em consequência da redução e eliminação dos 
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grupamentos oxigenados, diminuído o espaçamento da intralamelar entre as camadas 

do óxido de grafeno.220 

  Uma vez comprovada a redução do óxido de grafeno, serão 

apresentadas as caracterizações do nanocompósito RuO2-WO3/rGO, iniciando pela 

espectroscopia Raman. O espectro representativo do nanocompósito em comparação 

com as amostras controle (RuO2-WO3 1:5 e rGO) são observados na Figura 52. De 

modo geral, os espectros do nanocompósito são constituídos de uma somatória das 

bandas características dos outros materiais. No entanto, mais detalhadamente, nota-

se a diminuição de intensidade das bandas de RuO2-WO3 no nanocompósito, como 

consequência da maior intensidade das bandas de rGO. Verifica-se que a presença 

do material carbonáceo promoveu uma mudança maior na intensidade da banda em 

503 cm-1 e um deslocamento da banda em 444 cm-1 (RuO2-WO3) para 468 cm-1, 

afetando a vibração desses modos próximos a zona de Brillouin. 

 

 
Figura 52. Espectros Raman das amostras controle, RuO2-WO3 e rGO, e do nanocompósito 

RuO2-WO3/rGO no comprimento de onda de 532 nm. 

 

 Já as bandas do rGO no nanocompósito sofrem um pequeno 

descolamento para maiores números de onda, em função da presença ou proximidade 

do RuO2-WO3 na estrutura do rGO. Como consequência, o óxido misto causa uma 
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perturbação na simetria do material de carbono, promovendo deslocamentos ou até 

mesmo variação na intensidade de algumas bandas. Esse efeito é bastante comum 

em nanocompósitos entre derivados de carbono e nanoestruturas metálicas.  

  Na Figura 53 são apresentados os espectros eletrônicos das dispersões 

do nanocompósito em comparação com as amostras controle. Observa-se que o 

nanocompósito possui uma única banda de absorção e que esta sofre um red-shifit 

quando comparado com as bandas das amostras de rGO e RuO2-WO3. Esse evento 

pode ser uma consequência de alterações do band gap do compósito devido a 

facilidade na transferência eletrônica provocada pelo rGO. Além disso, mesmo que 

pequena, uma contribuição do espectro do rGO na faixa de 300 nm, colabora no 

deslocamento desta banda no RuO2-WO3/rGO. 

 

 
Figura 53. Espectros de UV-Vis das dispersões das amostras RuO2-WO3, rGO e RuO2-

WO3/rGO. 
   

 Com base no que foi avaliado pelas técnicas espectroscópicas, verificou-

se também alterações na estrutura cristalina do RuO2-WO3/rGO, analisada por meio 

da difratometria de raios X. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 54. O 

perfil difratométrico do nanocompósito é característico da estrutura policristalina do 

óxido misto, mas com alguns picos com menor intensidade e deslocados para maiores 

graus em relação aos picos da amostra controle RuO2-WO3. O excesso de óxido misto 

empregado na síntese do nanocompósito em conjunto com a elevada cristalinidade 

do RuO2-WO3 dificulta a observação do plano (002) do óxido de grafeno reduzido na 

estrutura. 
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Figura 54. Difratogramas de raios X das amostras RuO2-WO3, rGO e RuO2-WO3/rGO. 

 

 Na Figura 55 (A) observa-se as curvas de decomposição térmica do 

nanocompósito e das amostras controle. De acordo com esses resultados a 

composição de rGO na amostra de RuO2-WO3/rGO é de 40%, ou seja, um pouco mais 

da metade da estrutura do nanocompósito é constituída pelo óxido misto, 

corroborando com o excesso de material observado na difratometria. A DTG, 

apresentada na Figura 55 (B), revela a derivada dos eventos de perda de massa em 

função da temperatura. 

 

 

Figura 55. Curvas correspondentes as análises termogravimétricas das amostras de RuO2-

WO3, rGO e RuO2-WO3/rGO em (A) e a derivada da perda de massa (DTG) dessas medidas 

em (B). 
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  Por fim, na Figura 55 são mostradas as imagens de microscopia 

eletrônica de varredura para todas as amostras referentes a essa parte do estudo. Na 

Figura 55 (A) é apresentada novamente a morfologia da amostra de RuO2-WO31:5, 

já observada e discutida anteriormente. A Figura 55 (B), revela a morfologia 

característica de folhas de óxido de grafeno reduzido, isto é, folhas de grafeno 

empilhadas de forma randômica, apresentando algumas rugas e dobras, bastante 

características para esse tipo de material.145; 221  

 

 
Figura 55. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de RuO2-WO31:5 

em (A), rGO em (B) e em diferentes magnificações do nanocompósito em RuO2-WO3/rGO (C). 

 

 Já a morfologia do nanocompósito observada nas Figuras 55 (C) e (D) é 

organizada por folhas de rGO (seta azul) que são revestidas por parte da estrutura do 

óxido misto, constituído também por suas nanoagulhas (seta vermelha). Essa 

característica representa a heterogeneidade desse material, que comprova a 
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presença de ambas as estruturas conforme demonstrado principalmente pelas 

técnicas espectroscópicas.    

  As caracterizações realizadas comprovaram a obtenção do 

nanocompósito RuO2-WO3/rGO e dessa forma analisou-se eletroquimicamente essa 

estrutura por meio de preparo de filmes finos. Os ensaios eletroquímicos foram 

iniciados pela técnica de voltametria cíclica e os resultados obtidos são apresentados 

de modo comparativo com as amostras controle na Figura 56.  

 

 
Figura 56. Curvas de voltametria cíclica: (A) Amostras de RuO2-WO3, rGO e RuO2-WO3/rGO 

em diferentes faixas de potencial a 20 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1; (B) Filmes de rGO e RuO2-

WO3/rGO, na mesma faixa de potencial e (C) RuO2-WO3/rGO em diferentes velocidades de 

varredura.  

 

 Na Figura 56 (A), são observadas as curvas características do óxido 

misto e do rGO em seus respectivos intervalos de potencial de trabalho. Inicialmente, 
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é interessante notar que os processos do nanocompósito são um somatório do 

fenômeno de dupla camada elétrica, proveniente do rGO e as reações de oxirredução 

e intercalação do RuO2-WO3. Além disso, percebe-se que os picos referentes aos 

processos redox do óxido de metal de transição estão mais definidos no 

nanocompósito, em decorrência de um sinergismo entre ambas estruturas. 

 No entanto, verifica-se que a resposta de corrente para a amostra RuO2-

WO3 é maior que para o nanocompósito RuO2-WO3/rGO. Esse fato pode ser explicado 

por meio do tipo de mecanismo de armazenamento de energia. Sabe-se que materiais 

que armazenam energia por meio da formação da dupla camada elétrica (CDCEs) 

são menos eficientes em relação a quantidade de carga armazenada, mas geram 

sistemas mais estáveis quando comparado com materiais pseudocapacitivos.222 Esse 

comportamento sugere também uma competição entre os dois diferentes mecanismos 

de armazenamento, dupla camada elétrica e pseudocapacitância, provenientes de 

ambos os nanomateriais que constituem o nanocompósito. Além dessa questão, foi 

determinado nas análises termogravimétricas que 40% da composição do 

nanocompósito é de rGO. Devido à elevada área superficial do material de carbono, 

este pode atuar como um “escudo”, bloqueado o acesso do eletrólito para as reações 

de oxirredução.  

 De modo geral, a grande vantagem dos filmes RuO2-WO3/rGO é a 

possibilidade de aumentar a faixa de potencial de trabalho para um material 

constituído por rGO. Na Figura 56 (B), o filme de rGO é comparado agora na mesma 

faixa de potencial que o nanocompósito. Nota-se que em potenciais mais negativos, 

o filme de rGO é afetado pela evolução de hidrogênio no solvente, enquanto esse 

efeito é muito menor para os filmes de RuO2-WO3/rGO.  

 Na Figura 56 (C), são apresentadas as curvas de voltametria cíclica do 

nanocompósito em diferentes velocidades de varredura, na qual são observadas a 

reversibilidade dos processes redox, mesmo em velocidades mais altas. A densidade 

de corrente aumenta com o aumento da velocidade e em decorrência desse evento, 

os picos anódicos sofrem um deslocamento maior quando comparado com o pico 

catódico, para potenciais mais altos.130 Assim como para os filmes de RuO2-WO3, 

essas curvas mostram um perfil complexo de multicomponentes para o 

nanocompósito, o que limita a completa reversibilidade do sistema.  
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 Os valores de capacitância para os filmes de RuO2-WO3/rGO foram 

determinados por meio das curvas de carga-descarga, apresentadas na Figura 57 

(A), empregando a Equação (5).  

 

 
Figura 57. (A) Curvas de carga-descarga em diferentes densidades de corrente para os filmes 

de RuO2-WO3/rGO em H2SO4 0,5 mol L-1. (B) Valores de capacitâncias referentes as curvas. 

(C) Comparativo entre o nanocompósito e amostra de rGO em 1 mA cm-2. 
 

 O perfil dessas curvas é correspondente a um somatório do processo do 

óxido com um de dupla camada. Verifica-se como resposta uma mistura dos distintos 

processos de armazenamento de carga, assim como averiguado nas curvas de 

voltametria cíclica. Com a ação dos mecanismos de dupla camada elétrica, 

provenientes do rGO na estrutura, nota-se uma região mais linear nas curvas em 

potenciais mais positivos, representando um supercapacitor híbrido.2 Em 

consequência desse comportamento, os filmes do nanocompósito forneceram os 
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valores de capacitância mostrados na Figura 57 (B). De fato, o maior valor encontrado 

em 1 mA cm-2, de 62 mF cm-2, é muito menor do que o que foi obtido para a amostra 

de RuO2-WO3 (661 mF cm-2). Apesar disso, esse resultado, já é maior ao que 

comumente é encontrado literatura para filmes de rGO  (15,38 mF cm-2).132  

 Na Figura 57 (C) é a apresentada a curva de carga-descarga em menor 

corrente para o nanocompósito em comparação com a curva do rGO. Nota-se que o 

perfil das curvas é muito diferente para cada amostra, comprovando novamente a 

obtenção e maior performance da estrutura de RuO2-WO3/rGO. 

  A fim de compreender mais detalhadamente como ocorrem os 

processos de transferência e carga e difusão das espécies em solução no eletrólito, 

foram efetuadas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica, em 

diferentes potenciais (-0,1 V e 0,55 V). A realização dessa análise em potenciais 

distintos foi justamente para verificar os processos mencionados nos diferentes 

mecanismos, de dupla camada elétrica e pseudocapacitância. O potencial negativo 

foi o mesmo aplicado nos filmes de RuO2-WO3, ou seja, induzindo a 

pseudocapacitância. Enquanto o potencial positivo aplicado é correspondente ao 

potencial de circuito aberto (OCP), dos filmes RuO2-WO3/rGO, empregado para 

avaliar a capacitância da dupla camada elétrica. Os resultados obtidos, são 

apresentados na Figura 58. 

  Na Figura 58 (A), o resultado do nanocompósito é mostrado de modo 

comparativo com os filmes de RuO2-WO3 e rGO. A resistência a transferência de 

carga, observada em altas frequências, é menor para a amostra de RuO2-WO3 e maior 

para o eletrodo de rGO, ao modo que o filme RuO2-WO3/rGO tem um comportamento 

intermediário. Diante desse fato, novamente ressalta-se que a vantagem desse 

sistema é a melhora da performance de um compósito constituído por rGO. Ainda 

nessa região, é observado o semicírculo da impedância para o rGO, mais evidenciado 

no inset na Figura 58 (B), em decorrência do maior efeito da dupla camada elétrica, 

característico do material e do potencial de OCP (0,55 V). Já no nanocompósito é 

verificado um quase semicírculo, devido a presença do óxido de grafeno reduzido na 

estrutura.223  

  Em frequências mais altas, constata-se que os processos difusionais são 

facilitados para os filmes RuO2-WO3/rGO, quando comparado com as amostras de 
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rGO em ambos os potenciais, caracterizando o nanocompósito como um facilitador 

para o transporte de massa e uma propriedade mais capacitiva. 
 

 
Figura 58. Curva de Nyquist obtida por espectroscopia de impedância eletroquímica para o 

nanocompósito de RuO2-WO3/rGO em comparação com as amostras controle, aplicando -0,1 

V em (A) e 0,55 V em (B). 

 

  Baseado em todos os resultados eletroquímicos que comprovam uma 

boa performance do nanocompósito, foram construídos dispositivos sólidos para a 

amostra de RuO2-WO3/rGO. Iniciando a caracterização do dispositivo por voltametria 

cíclica, verificou-se primeiramente a faixa de potencial de trabalho, apresentada nas 

Figuras 59 (A) e (B). Essa medida foi feita de modo contrário ao que comumente é 

realizada, aplicando primeiro o maior potencial, de 0,8 V, pois este corresponde o 

maior potencial de resposta dos filmes de RuO2-WO3/rGO. No entanto, de forma 

surpreendente, foi verificado evolução de oxigênio já nesse potencial. Com isso o 

potencial foi reduzido até que encontrasse uma condição em que não fosse observado 

evolução do solvente, que foi de (0,0 V a 0,6 V). Esse perfil voltamétrico retangular do 

dispositivo foi novamente observado na Figura 59 (C), mesmo em outras velocidades 

de varredura, mostrando a grande reversibilidade e eficiência dos processos. 

  As curvas de carga-descarga e os valores de capacitância do dispositivo 

de RuO2-WO3/rGO são verificados na Figura 60 (A) e (B). O perfil triangular e bem 

linear das curvas já era esperado, em decorrência da característica do supercapacitor. 

No entanto, a grande revelação desse resultado foram os valores de capacitância por 

área obtidos. Estes apresentaram elevada eficiência, mantendo o valor quase 

contínuo, em torno de 12 mF cm-2, mesmo aplicando maiores correntes.  
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Figura 59. Curvas de voltametria cíclica do dispositivo sólido de RuO2-WO3/rGO aplicando 

diferentes potenciais a 10 mV s-1 em (A), no intervalo de potencial de trabalho em (B) e em 

diferentes velocidades de varredura em (C). 

 

 Além da elevada eficiência, o maior valor encontrado de 12,9 mF cm-2 é 

duas vezes maior do que o que foi obtido para o dispositivo de RuO2-WO3 1:5 (6,9 mF 

cm-2). Essa variação de resposta em comparação com os filmes de RuO2-WO3 1:5 e 

RuO2-WO3/rGO é uma consequência da maior estabilidade do sistema, devido à 

presença de rGO e da limitação do eletrólito (PVA+H2SO4). Devido a viscosidade e as 

espécies envolvidas no meio eletrolítico, a dupla camada elétrica é mais facilitada em 

detrimento dos processos de oxirredução. 

   

 
Figura 60.  (A) Curvas de carga-descarga em diferentes densidades de corrente para o 

dispositivo RuO2-WO3/rGO e em (B), valores de capacitâncias referentes as curvas. 

  

  A estabilidade em função do número de ciclos e a impedância do 

dispositivo também foi avaliada. A curva de retenção de capacitância após 1000 ciclos 

pode ser observada na Figura 61 (A). De modo geral, o dispositivo apresenta uma 
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excelente estabilidade, mas o efeito da ativação de sítios com a ciclabilidade é 

mantido, devido a presença do óxido de metal de transição na estrutura. Entretanto, a 

curva é menos linear que a curva de estabilidade do dispositivo RuO2-WO3 1:5, como 

resultado de mais de um material na composição e da disputa entre os diferentes 

mecanismos de armazenamento.  

  As curvas de Nyquist na Figura 61 (B) reafirmam o que foi verificado nas 

curvas de EIE do filme do nanocompósito, na qual a transferência e resistência de 

carga é menor em menores potenciais (agora 0,1 V), enquanto a difusão iônica é 

facilitada em potenciais mais altos (0,55 V). 

 

 
Figura 61. Retenção de capacitância após 1000 ciclos, aplicando uma corrente de 100 𝜇A e 

curvas de Nyquist obtidas por espectroscopia de impedância eletroquímica para o dispositivo 

de RuO2-WO3/rGO. 

 

  Em comparação com a literatura, os resultados mostrados para o 

dispositivo do nanocompósito indicam que esse material pode ser considerado 

promissor para aplicação em armazenamento de energia.224  

 
4.2.2 Síntese e aplicação do nanocompósito RuO2-WO3/PAni 

 

  O nanocompósito baseado em polímeros condutores e o óxido de metal 

de transição misto foi sintetizado conforme apresentado no item 3.3.2 e caracterizado 

por diversas técnicas a fim de comprovar sua obtenção. 

 As análises iniciaram-se pela técnica de espectroscopia Raman, na qual 

o polímero mostra uma variedade de bandas quando sua estrutura é excitada. No 
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comprimento de onda de 633 nm, também ocorre o efeito de Raman ressonante, 

proporcionando um aumento da intensidade das bandas correspondentes as porções 

oxidadas da PAni. Pode-se atribuir essas bandas a diferentes modos vibracionais que 

trazem informações relevantes quanto a sua estrutura, condutividade e cristalinidade. 

Essas bandas podem ser visualizadas nos espectros da Figura 62. Observa-se que 

o espectro do nanocompósito é muito similar ao da polianilina, apresentando bandas 

predominantemente características da estrutura polimérica. Dessa forma, serão 

discutidas primeiramente as atribuições das bandas de PAni e em seguida mostradas 

as variações que ocorrem nesses modos vibracionais, quando no nanocompósito e o 

que estes representam. 

 

 
Figura 62. Espectro Raman dos filmes de RuO2-WO3, PAni e RuO2-WO3/PAni no 

comprimento de onda de 633 nm. 

 

 Analisando o espetro da amostra de polianilina na região de maior 

número de onda, as bandas em 1627 cm-1 e 1585 cm-1 são atribuídas às vibrações e 

estiramento da ligação C-C de unidades benzenóides; as duas bandas localizadas em 
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1520 cm-1 e 1488 cm-1 estão relacionadas com (C=O) de unidades quinóides; outras 

duas bandas observadas em 1346 cm-1 e 1322 cm-1 revelam estiramentos C-N+ em 

unidade polarônicas e em aproximadamente 1261 cm-1, esta banda refere-se ao 

estiramento das ligações de C-N de unidades quinóides e benzenóides. A banda em 

1167 cm-1 é originada a partir de deformações C-H de anéis quinóides em unidades 

polarônicas 102; 225; 226; 224 

 Na região de baixa frequência são observadas bandas sensíveis a 

estrutura e conformação do polímero. As bandas em 879 cm-1 e 817 cm-1 são 

correspondentes ao estiramento das ligações C-H fora do plano, devido ao ângulo de 

torção entre dois anéis de polianilina.224 Em 717 cm-1 e 658 cm-1 são encontradas 

bandas características de uma estrutura altamente ordenada com anéis benzenos p-

dissubstituídos.227     

 Finalmente, as bandas em aproximadamente 590 cm-1 e 521 cm-1 

representam deformações das ligações C-C fora do plano.102; 225  As bandas em 

aproximadamente 425 cm-1 e 396 cm-1 são atribuídas ao ângulo de torção da ligação 

Canel-N-Canel.228 Por fim, a banda em 298 cm-1 é associada com a cristalinidade do 

polímero.229  

 As variações dessas bandas no nanocompósito estão relacionadas com 

as mudanças em sua intensidade relativa quando comparado com a amostra de 

polianilina.  Na região de menor número de onda, observa-se que esse evento na 

banda em 817 cm-1 está associado ao menor ângulo de torção do polímero230. Esse 

efeito representa uma estrutura mais organizada, relacionada a mais segmentos 

polarônicos, uma que vez que é característico dessa estrutura ser mais planar. 

Corroborando com essa organização estrutural, foi observado que o aumento das 

bandas em 590 cm-1 e 521 cm-1 são referentes a uma mudança conformacional, 

produzindo mais pôlarons deslocalizados. Por fim, o aumento da intensidade da banda 

em aproximadamente 299 cm-1 para os filmes de RuO2-WO3/PAni representam o 

aumento da cristalinidade da polianilina.229; 231    

 As mudanças observadas, portanto, são uma consequência de 

mudanças conformacionais que favorecem estruturas polarônicas, permitindo maior 

grau de conjugação, deslocalização dos elétrons e maior condutividade do polímero 

no nanocompósito.  
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 As bandas correspondentes aos óxidos de metais de transição, RuO2 e 

WO3, não são visíveis no espectro. Esse efeito é devido a maior polarizabilidade do 

polímero, no qual proporciona vibrações estruturais de maior energia em relação aos 

óxidos, “mascarando” as bandas dos mesmos, além de série de bandas da polianilina 

na mesma região.232 

 Um resumo das bandas da polianilina observadas no espectro é 

mostrado na Tabela III. 

 

Tabela III. Atribuições das bandas de polianilina do espectro Raman, no comprimento 

de onda de 633 nm. 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

1627 Ligações C-C de anéis benzenóides 

1585 𝜐 C-C de unidades benzenóides 

1520, 1488 𝜐 (C=N) in quinoid unit 

1346, 1322 𝜐 C-N+ de unidades polarônicas 

1261 𝜐 C-N de unidades quinóides e benzenóides 

1167 
Deformações C-H de anéis quinóides em unidades 

bipolarônicas 

879, 817 
𝜐 C-H para for a do plano (torção de dois anéis de 

polianilina) 

717, 658 Anéis bemzenos 𝜌-dissubstituídos 

590, 521 Deformações C-C para fora do plano 

425, 396 Torção dos ângulos da ligação Canel-N-Canel 

298 Cristalinidade 

   

 Essa melhora na estrutura polimérica no nanocompósito também foi 

observada nos espectros de UV-Vis NIR, apresentados na Figura 63. O espectro 

dessa amostra, RuO2-WO3/PAni é semelhante ao da polianilina, sendo mais um 

indicativo da obtenção deste material. As bandas de absorção em 290 nm e 450 nm 

da polianilina são referentes a distintas transições da forma protonada da PAni. A 

primeira banda corresponde a transição − de anéis benzenicos, enquanto a 

segunda transição é a uma transferência de carga de um anel benzenóide para um 

anel quinoide originando um éxciton (par elétron-buraco). O deslocamento dessas 

bandas para maiores comprimentos de onda, revelam que essas transições são 
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facilitas. Como esses eventos são característicos do polímero na sua forma de sal 

esmeraldina, representa que a conjugação polimérica foi melhorada durante a síntese 

de polianilina da presença da estrutura RuO2-WO3.233; 234 

 

 
Figura 63. Espectros de UV-Vis das dispersões das amostras RuO2-WO3, PAni e RuO2-

WO3/PAni. 

 

 A caracterização por difratometria de raios X também permitiu observar 

informações muito interessantes relacionadas a obtenção do nanocompósito. Os 

perfis difratométricos da amostra RuO2-WO3/PAni, das amostras controles e da 

nitrocelulose são mostrados na Figura 64. Vale relembrar que as dispersões dessas 

amostras foram filtradas, empregando uma membrana de nitrocelulose. O filme 

formado nessa membrana é que foi analisado.  

 Nota-se que a membrana apresenta uma estrutura cristalina bem 

definida, onde seus planos característicos são encontrados na amostra de 

polianilina.235 A PAni, quando cristalina, possui dois planos (020) e (200), em 

aproximadamente 23º e 29º respectivamente.236 Os picos nessa região no polímero, 

possuem maior intensidade quando comparado com os mesmos picos na 
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nitrocelulose, que podem estar associados a esses planos da polianilina. No entanto 

não é possível atribuí-los com certeza em razão da alta cristalinidade da 

nitrocelulose.237; 238  

 No difratograma do nanocompósito, os planos encontrados são 

referentes à estrutura policristalina do RuO2-WO3, onde essa cristalinidade prevalece 

na rede do nanocompósito. Esses planos estão deslocados e esse efeito pode ser 

atribuído a presenta de outra estrutura, como observado também nos nanocompósitos 

de RuO2-WO3/rGO. Nesse caso para a amostra RuO2-WO3/PAni esse evento é 

originado pela presença da PAni. 
 

 
Figura 64. Difratogramas de raios X das amostras RuO2-WO3, PAni, RuO2-WO3/PAni e 

nitrocelulose. 

 

  As análises térmicas da amostra RuO2-WO3/PAni em comparação com 

as amostras controle e as respectivas curvas da derivada da decomposição mássica 

são mostradas na Figura 65. Na amostra RuO2-WO3 já era esperado a elevada 
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estabilidade térmica. Já para a polianilina ocorre uma pequena perda de massa antes 

de 200ºC, devido à eliminação da água e oligômeros de baixo peso molecular. Acima 

dessa temperatura são verificados dois eventos, uma perda de massa até 

aproximadamente 300ºC, seguida por uma perda de massa adicional até 600ºC, 

atribuída a eliminação do dopante e a degradação do polímero.239  

 No nanocompósito são verificados os três eventos de perda de massa 

do polímero que ocorrem até aproximadamente 500ºC. Esses dois eventos ocorrem 

em consequência da eliminação da umidade no material, seguida pela decomposição 

da polianilina. Após 500ºC percebe-se uma alta estabilidade decorrente da presença 

do óxido de metal de transição misto. Com essa relação é possível determinar que a 

composição do nanocompósito é de aproximadamente 17% de PAni e o restante de 

RuO2-WO3.240 

 

 
Figura 65. Curvas correspondentes as análises termogravimétricas das amostras de RuO2-

WO3, PAni, RuO2-WO3/PAni em (A) e a derivada da perda de massa (DTG) dessas medidas 

em (B). 

 

 A morfologia do nanocompósito foi avaliada por meio das imagens das 

de microscopia eletrônica de varredura, ilustradas na Figura 65. Na Figura 65 (A) é 

mostrada de modo comparativo a amostra RuO2-WO3. A Figura 65 (B) revela a 

morfologia fibrilar da polianilina. Nota-se que as fibras são longas e contínuas, 

formando quase que uma única rede estrutural, confirmando a polimerização de todo 

o material e a homogeneidade da cadeia polimérica.103 Uma mistura dessas 

morfologias é encontrada para a amostra RuO2-WO3/PAni, em que é possível 

observar uma sobreposição das fibras de PAni e das partículas menores do óxido, 
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além de placas de polianilina (seta verde) e nanoagulhas de RuO2-WO3 (seta 

vermelha). 

 

 

Figura 65. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras de RuO2-WO3 1:5 

em (A), PAni em (B) e do nanocompósito em RuO2-WO3/PAni em (C). 
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 O nanocompósito obtido foi caracterizado por diversas técnicas 

comprovando o sucesso da sua síntese. Utilizando agora como ferramenta diferentes 

técnicas   eletroquímicas, serão apresentados a performance dos filmes de RuO2-

WO3/PAni.  

 As curvas de voltametria cíclica das amostras de RuO2-WO3/PAni em 

comparação com as amostras controle são mostradas Figura 66 (A). O 

nanocompósito apresenta uma resposta de densidade de corrente superior em 

relação aos outros materiais. Além disso, verifica-se que os picos redox são 

provenientes da somatória dos processos oxirredução da PAni e do RuO2-WO3.  

 De -0,3 V a aproximadamente 0,0 V são encontrados os processos do 

óxido de metal de transição misto e acima desse potencial os da polianilina, nas quais 

os picos característicos do polímero são mais intensos. A partir desse resultado, 

constata-se que a PAni possui uma maior influência na resposta do nanocompósito, 

regendo, de modo geral, os processos eletroquímicos.   

 Na Figura 66 (B), é possível verificar o perfil voltamétrico da polinilina, 

na mesma faixa de potencial que o nanocompósito (-0,3 V a 1,0 V). Nesse intervalo, 

a PAni não apresenta processos redox em potenciais negativos, comprovando que os 

picos encontrados nesse potencial para o nanocompósito são característicos do 

RuO2-WO3. Ainda sobre o perfil da polianilina, os picos do polímero estão mais 

evidenciados nessa curva e serão agora discutidos. O polímero pode exibir três pares 

redox, sendo (A/A*), atribuído à oxidação da leucoesmeraldina para a forma de sal 

esmeraldina, devido à redução dos estados polarônicos; o par em (B/B*) relacionado 

à oxidação da esmeraldina para pernigranilina e finalmente o par em (C/C*), relativo 

à redução e oxidação de produtos de degradação na presença de anéis de 

fenazina.227; 241   

 Resumindo, o nanocompósito demonstrou uma resposta eletroquímica 

mais eficiente que o polímero e o óxido, apresentando alta densidade de corrente, 

atribuída ao aumento da área eletroativa do híbrido.242; 243  O aumento da densidade 

de corrente, corresponde também ao aumento da condutividade elétrica e a uma 

maior capacitância, ocasionada principalmente pela contribuição pseudocapacitiva da 

polianilina.244  

 A amostra de RuO2-WO3/PAni, foi estudada em diferentes velocidades 

de varredura de 5 até 100 mV s-1, nas quais as curvas são mostradas Figura 66 (C).   
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A densidade de corrente dos picos aumenta com o aumento da taxa de varredura, 

provando mais uma vez uma excelente propriedade capacitiva para este material.245 

Também com o aumento da velocidade de varredura as curvas voltamétricas do 

compósito são gradualmente distorcidas, na qual essa variação pode ser observada 

mais brandamente quando compara-se o perfil do voltamograma em 5 mV s-1, onde 

os picos de oxidação/redução estão bem definidos. Em 100 mV s-1 esses processos 

já apresentam uma maior resistividade. Esse fato, sugere que uma parte do material 

ativo se torna inacessível em altas taxas de varredura. No entanto, como o sistema 

ainda mantém a reversibilidade dos processos, pode-se afirmar uma baixa 

resistência.246  

 

 

Figura 66. Curvas de voltametria cíclica: (A) Amostras de RuO2-WO3, PAni e RuO2-WO3 /PAni 

em diferentes faixas de potencial a 20 mV s-1 em H2SO4 0,5 mol L-1; (B) Filmes de PAni e 

RuO2-WO3/PAni, na mesma faixa de potencial e (C) RuO2-WO3/PAni em diferentes 

velocidades de varredura. 
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 Além disso o perfil voltamétrico em diferentes velocidades, assim como 

os filmes de RuO2-WO3 e o outro nanocompósito apresentado é caracterizado por um 

sistema de multicomponentes, no qual é muito difícil verificar a real resistividade e a 

reversibilidade dos processos eletroquímicos. No caso desse nanocompósito, RuO2-

WO3/PAni esse efeito é mais acentuado, uma vez que somente a polianilina já 

apresenta esse perfil de multicomponentes. 

 As curvas de carga-descarga também apresentaram um perfil curioso 

que pode ser observado na Figura 67 (A). Uma análise detalhada pode ser feita na 

curva de 50 𝜇A cm-2 a partir da curva característica da carga. São verificados dois 

processos de -0,2 V a -0,1 V e de 0,0 V a 0,1 V, que são provenientes do primeiro pico 

de oxidação do óxido misto no sentido da corrente anódica. Com o aumento do 

potencial para mais positivo, há uma “troca” de um mecanismo pseudocapacitivo de 

um óxido metálico para uma psdeucapacitância correspondente a PAni, formando um 

platô.10 Com a maior atuação da polianilina nos mecanismos acima de 0,2 V, o perfil 

encontra-se mais linear e bem característico do polímero, que se sucede até 0,0 V da 

descarga. Alcançando potenciais negativos novamente, um último processo é 

observado, proveniente do pico de redução do RuO2-WO3 com a corrente catódica. 

 O platô observado geralmente é atribuído a dispositivos como as 

baterias, dessa forma esse resulta revela que esse nanocompósito possui múltipla-

aplicação. Ainda sobre esse evento, destaca-se que esse perfil diferenciado para um 

sistema capacitivo é decorrente da ação de múltiplos mecanismos que estão 

ocorrendo no eletrodo. Como já discutido, esse efeito é caracterizado pelos diferentes 

estados de oxidação do óxido misto e da polianilina, além dos distintos mecanismos 

de psdeucapacitância, oxirredução e intercalação.247; 248 

 Os valores de capacitância obtidos por meio dessas curvas são 

ilustrados na Figura 67 (B). Na menor densidade de corrente, 50 𝜇A cm-2 o 

nanocompósito RuO2-WO3/PAni apresentou um valor de capacitância de 937 mF cm-

2, sendo o maior valor para armazenamento de carga obtido nesse trabalho. Em 

comparação com a literatura, é um dos maiores valores apresentados para sistemas 

constituídos entre polímeros condutores e óxidos de metais de transição.249 No 

entanto, em decorrência de ser um sistema puramente pseudocapacitivo, a retenção 

é baixa e esse valor cai abruptamente até a maior densidade de corrente aplicada. 
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 Na Figura 67 (C) é a apresentada a curva de carga-descarga em menor 

corrente para o nanocompósito em comparação com a curva de PAni. Nota-se que o 

perfil das curvas para cada amostra é muito diferente, comprovando novamente a 

obtenção e maior performance da estrutura de RuO2-WO3/PAni, assim como um 

sistema de multicomponentes gerado pela presença de ambos os nanomateriais. 

  

 
Figura 67. (A) Curvas de carga-descarga em diferentes densidades de corrente para o 

nanocompósito RuO2-WO3/PAni. (B) Valores de capacitâncias referentes as curvas. (C) 

Comparativo entre o nanocompósito e amostra de PAni em 50 𝜇A cm-2. 

 

 A espectroscopia de impedância eletroquímica da mesma forma que o 

nanocompósito com rGO foi efetuada em dois potenciais diferentes, -0,1 V e 0,4 V. 

Essa variação foi feita, porque 0,4 V é o potencial de circuito aberto dos filmes 

baseados em polianilina, além de ser o potencial próximo ao pico de oxidação da 

leucoesmeraldina para esmeraldina. O potencial negativo, como já mencionado, é o 

potencial determinado como o mais adequado para as medidas de impedância do 
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óxido misto. Com a aplicação desses dois potenciais é possível avaliar a contribuição 

de cada uns materiais que constituem o nanocompósito.  

 Aplicando o potencial negativo, as curvas de Nyquist observadas na 

Figura 68 (A) mostram uma menor resistência à transferência de carga para o 

nanocompósito, além de maior facilidade para ocorrência dos processos difusionais. 

Uma consequência desse comportamento é a melhora estrutural da polianilina 

durante a síntese do nanocompósito, uma vez que os filmes somente com PAni 

também apresentaram maior facilidade aos processos difusionais e no transporte de 

massa quando comparado com os filmes de RuO2-WO3. No potencial de OCP, na 

Figura 68 (B), nota-se a mesma tendência da maior eficiência do nanocompósito na 

curva de Nyquist. 

 

 
Figura 68. Curva de Nyquist obtida por espectroscopia de impedância eletroquímica para o 

nanocompósito de RuO2-WO3/PAni em comparação com as amostras controle, aplicando -0,1 

V em (A) e 0,55 V em (B). 

 

 Revelando uma excelente performance, os filmes do nanocompósito 

RuO2-WO3/PAni foram utilizados para a construção do dispositivo sólido. A verificação 

da faixa de potencial de trabalho desse dispositivo é apresentada na Figura 69 (A). A 

geração de oxigênio é observada já no potencial de 0,7 V, evento este mais 

evidenciado em 0,8 V. Em decorrência desse resultado, a faixa de potencial de 

trabalho foi definida de 0,0 V a 0,6 V, mostrada em maior detalhe na Figura 69 (B). 

Novamente, característico do perfil de um capacitor, o perfil voltamétrico é retangular 
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e com uma elevada área voltamétrica, representando um dispositivo de elevada 

capacitância. 

 Analisando essa curva em diferentes velocidades de varredura, na 

Figura 69 (C), o dispositivo de RuO2-WO3/PAni, apresenta uma propriedade mais 

resistiva, já que as reações de oxirredução não apresentam reversibilidade. Esse 

efeito está associado a retenção do material, que pela somatória dos processos 

pseudocapacitivos da polianilina e do RuO2-WO3 decai em maiores velocidades de 

varredura. 
 

 
Figura 69. Curvas de voltametria cíclica do dispositivo sólido de RuO2-WO3/PAni, 

aplicando diferentes potenciais a 10 mV s-1 em (A), no intervalo de potencial de 

trabalho em (B) e em diferentes velocidades de varredura em (C). 

  

 A retenção de capacitância foi verificada também em diferentes 

densidades de corrente, mostradas na Figura 70. Diferentemente do que foi 

observado até o momento para os dispositivos, as curvas de carga-descarga não 

apresentam o perfil completamente triangular, característico de supercapacitores, 

revelando novamente um perfil semelhante ao de uma bateria.6 Esse evento permite 

verificar não só a multifuncionalidade desse material, como também que a cinética do 

mecanismo de armazenamento de energia da polianilina e do óxido misto é muito 

diferente quando estas estruturas são avaliadas em conjunto no nanocompósito.  

 Em consequência desse resultado é que os valores de capacitância para 

o dispositivo ilustrado na Figura 70 (B), são também os maiores valores de 

capacitância por área obtidos nesse trabalho e muito próximo aos sistemas de 

capacitores comerciais (300 mF cm-2), empregados em estações de telecomunicação, 

como backups de energia, em guindastes e elevadores, veículos híbridos e 
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armazenamento para célula solar, podendo facilmente com uma maior otimização do 

sistema substituí-los.14; 19; 250 

 

 
Figura 70. (A) Curvas de carga-descarga em diferentes densidades de corrente para o 

dispositivo RuO2-WO3/PAni e em (B), valores de capacitâncias referentes as curvas. 

 

 O desempenho do dispositivo foi verificado após 1000 ciclos, como pode 

ser observado na Figura 71 (A). Os eletrodos de RuO2-WO3/PAni não apresentaram 

um comportamento estável e esse fato pode ser uma consequência de dois efeitos 

eletroquímicos. O primeiro é devido à presença de RuO2-WO3 na estrutura do 

nanocompósito, na qual provoca o aumento da capacitância com a ciclabilidade, 

devido ao acesso de espécies do eletrólito em sítios ativos. Outro fator a ser 

considerado é que o efeito de swelling/shrinking durante o processo de doping/de-

doping é mais pronunciado para nanocompósitos baseados em polianilina, 

conduzindo a altas capacitâncias, mas proporcionando uma grande variação na 

estabilidade. 251; 252; 253 

 Por fim, na Figura 71 (B), é apresentando a curva de Nyquist do 

dispositivo no potencial de 0,4 V. Em altas frequências, a presença do semicírculo 

representa uma maior resistência a transferência de carga, o que reduz a difusão de 

íons eletrolíticos a superfície do filme no dispositivo. No entanto, em menores 

frequências, a impedância do dispositivo aumenta, inclinando a curva a muito próximo 

de 90º, característico de processos capacitivos.254 
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Figura 71. Retenção de capacitância após 1000 ciclos, aplicando uma corrente de 100 𝜇A 

cm-2 e curva de Nyquist obtida por espectroscopia de impedância eletroquímica para o 

dispositivo de RuO2-WO3/PAni. 

 

 Todos os resultados apresentados para o nanocompósito RuO2-

WO3/PAni revelam um grande sinergismo entre a estrutura polimérica e o óxido msito. 

Como consequência os resultados de capacitância obtidos foram os melhores em 

comparação com os outros materiais e nanocompósitos desse trabalho, cerca de 35 

vezes maior que os outros valores. O dispositivo baseado nessa estrutura apresentou 

uma excelente performance, que só não é ainda melhor, devido às limitações 

encontradas para um sistema de dois eletrodos e do eletrólito empregado. Entretanto, 

estudos para otimizar essa organização, podem permitir a eficiência máxima desse 

novo nanocompósito e substituir os sistemas comerciais. 

 

5 CONCLUSÕES 
 

 Nesse trabalho foi apresentado a síntese e caracterização de um óxido 

de metal de transição misto, óxido de rutênio-óxido de tungstênio (RuO2-WO3) e seus 

nanocompósitos, baseados em óxido de grafeno reduzido (RuO2-WO3/rGO) e 

polianilina (RuO2-WO3/PAni) para serem aplicados em dispositivos de 

armazenamento de energia. 

 A adaptação da rota utilizada para a produção do WO3, empregada para 

o RuO2, permitiu obter um óxido de rutênio com novas características e propriedades, 

assim como uma metodologia mais fácil e barata para sua obtenção. O mesmo é 
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observado para a síntese óxido misto RuO2-WO3. As caracterizações comprovam a 

obtenção dessa nova estrutura com defeitos que levaram a alterações no band gap e 

a formação de um nanomaterial policristalino, além de uma morfologia única. 

 As análises eletroquímicas dos óxidos de metais de transição foram 

surpreendentes, mostrando um elevado potencial do RuO2-WO3 em armazenamento 

de energia, com uma resposta eletroquímica superior, com valor de capacitância nove 

vezes maior que a dos outros óxidos empregados como controle nesse trabalho. O 

dispositivo sólido de RuO2-WO3 apresentou uma excelente performance, com bons 

resultados de capacitância e alta estabilidade, mostrando que esse material é de fato 

muito promissor para aplicações em supercapacitores. 

 Por meio dos resultados obtidos observou-se que os métodos de síntese 

empregados para a obtenção dos óxidos de metais de transição e dos 

nanocompósitos usando rotas hidrotermais, dispersão e polimerização química 

oxidativa in situ, são metodologias simples e adaptáveis em qualquer laboratório, além 

de serem ambientalmente mais limpas, que necessitam de poucos recursos e atuam 

de forma eficiente. Empregando diferentes técnicas de caracterizações, comprovou-

se a obtenção dos nanocompósitos e revelou como a junção de diferentes 

nanomateriais podem alterar a característica do óxido misto, gerando respostas 

eletroquímicas diferenciadas.  

 O nanocompósito RuO2-WO3/rGO, apresentou um melhor desempenho 

eletroquímico quando comparado com os filmes de rGO, mas menor performance em 

relação as amostra de RuO2-WO3. No entanto os dispositivos preparados com o 

nanocompósito RuO2-WO3/rGO atuaram eletroquimicamente com uma alta 

reversibilidade e estabilidade, obtendo valores de capacitância duas vezes maior que 

o dispositivo de RuO2-WO3 1:5.  

 Por fim, a síntese do nanocompósito de RuO2-WO3/PAni resultou 

também um compósito inédito, que por meio da avaliação eletroquímica, mostrou-se 

um material com grande potencial para aplicação. Os dispositivos de armazenamento 

de energia geraram os maiores valores de capacitância obtidos nesse trabalho de 240 

mF cm-2, sendo cerca de trinta vezes maior que a o valor de capacitância da amostra 

RuO2-WO3. Além disso, esse resultado é comparável aos sistemas comerciais 

utilizados atualmente em diferentes segmentos, seja para complementação de 

baterias e células solares ou em sistemas mecânicos (carros, elevadores e etc.). 
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 Todos os materiais e resultados mostrados demonstram que a síntese 

de óxidos de metais de transição mistos e seus nanocompósitos aplicados em 

armazenamento de energia ainda é uma grande área a ser explorada na ciência, que 

pode trazer contribuições de novas estruturas, morfologias e melhor desempenho dos 

dispositivos.  
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ANEXO I  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS EM CONGRESSOS CIENTÍFICOS 

 
 A primeira etapa do trabalho, relacionada a síntese do óxido de metal de 

transição misto, RuO2-WO3 foi apresentado na forma de poster no 7º encontro INCT 

nanomateriais de carbono, que ocorreu entre os dias 23 a 25 de abril de 2019 no 

campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade de São Paulo, SP. 

 Esses resultados também foram submetidos e aceitos para 

apresentação na forma de pôster e oral na 42ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 

de Química (42ªRASBQ), que ocorreu entre os dias 27 a 30 de maio de 2019 na cidade 

de Joinville, Santa Catarina.  

 Também, com base nos resultados obtidos para o nanocompósito RuO2-

WO3/PAni, essa etapa do trabalho foi apresentada na forma de pôster no XXIII 

Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica (SIBEE), realizado nos dias 01 

a 05 de setembro de 2019 na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 
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ROMULO A. ; CAMARGO, PEDRO H. C. . Supports matter: unraveling the role of 
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H. C. . Probing the Catalytic Activity of Reduced Graphene Oxide Decorated with Au 

Nanoparticles Triggered by Visible Light. Chemistry - A European Journal, v. 21, p. 

9889-9894, 2015. 

 

 Além desses trabalhos, no momento estamos em fase final de correção 

do artigo, de título “Chemical vs Electrochemical: The best synthesis method to a 

novel ternary nanocomposite GO/WO3NW/PAni with high-performance as 

supercapacitor”, submetido na Electrochimica Acta.  

 Com os resultados apresentados até o momento para a estrutura RuO2-

WO3, iniciamos a produção de um artigo que em breve será submetido na Chemical 

Communications.  
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Proficiência em língua estrangeira: Inglês 1/2018 

 

 


