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Nanoestruturas inorgano-orgânicas (IO) ou organo-inorgânicas (OI) baseadas em óxido de 

vanádio (V2O5) ainda compõe uma área de intensa pesquisa pelos usos desses materiais como 

componentes de baterias de íons de lítio, dispositivos eletrocrômicos, entre outros. Nessas 

nanoestruturas baseados em vanádio é sabido que a valência e as conformações deste metal 

podem sofrer diversas modificações através de reações de oxirredução durante a síntese. 

Assim, as características e aplicabilidades dos diferentes materiais nanoestruturados de 

vanádio dependem de tais propriedades. Neste trabalho se sintetizou estruturas porosas de 

óxido de vanádio (V2O5) e aminas. Se caracterizou os produtos através de técnicas como: 

espectroscopia de UV/Vis no estado sólido, espectroscopia de infravermelho (FT-IR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raio-X (DRX). Os resultados 

obtidos mostram a formação de estruturas porosas de cor amarela com distâncias de     a 

      , as quais podem ser explicadas usando conceitos de "baixo para cima" e de química 

supramolecular. A análise vibracional permite detectar as conformações do vanádio, que 

podem ser do tipo alfa, dispostos em octaedros muito ordenados, ou gama, muito 

desordenados.  A análise cuidadosa do modo vibracional do grupo vanadilo (V=O) mostra 

uma constante de força de                     , além de uma relação das espécies V
4+

/ V
5+

 

de 0,27. As amostras apresentam luminescência perto de 2,2 eV. Por fim, nesta apresentação 

será discutido um modelo estrutural do material poroso, assim como a completa 

caracterização vibracional.  


