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Resumo 

 

Neste estudo, investigamos as propriedades estruturais, vibracionais e morfológicas de 

microcristais de molibdato de sódio cério (NaCe(MoO4)2) e nanobastões de trióxido de 

molibdênio hexagonal (h-MoO3) utilizando difração de raios-X, espectroscopia Raman e de 

infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Os microscristais de NaCe(MoO4)2 e os 

nanobastões de h-MoO3 foram obtidos por síntese hidrotérmica convencional e por 

precipitação em meio ácido, respectivamente. Foi realizado estudo de transições de fases em 

condições extremas de pressão e de temperatura, além de avaliação do desempenho dos 

microcristais de NaCe(MoO4)2 na remoção e degradação dos corantes Azul brilhante de 

remazol R (RB) e Azul de metileno (MB) sob irradiação de luz visível. O estudo do 

NaCe(MoO4)2 em alta temperatura revelou uma transformação de fase isoestrutural e 

reversível em 748 K e sugeriu uma conexão entre a distribuição de íons e a estabilidade da 

estrutura, indicando um possível mecanismo para a transição de fase. Além disso, a utilização 

da espectroscopia Raman juntamente com a técnica de altas pressões mostrou umas pré-

amorfização dos cristais de NaCe(MoO4)2. Estes resultados são muito importantes não 

somente pela aplicação, mas também como contribuição para a literatura sobre a síntese de 

molibdatos micrométricos com morfologia e tamanho controlado. Os microcristais exibiram 

desempenho favorável na remoção e degradação dos corantes RB e MB, mostrando 

possibilidade de aplicação desse material como remediador ambiental. O estudo por 

espectroscopia Raman em função da temperatura nos nanobastões de h-MoO3 confirmam uma 

transformação de fase na faixa de temperatura 675-690K da fase hexagonal para a fase 

ortorrômbica. A transição de fase foi confirmada por imagens de MEV das amostras tratadas 

termicamente no limiar da transição de fase e no valor máximo de temperatura estudado. O 

estudo de espectroscopia Raman combinado com os cálculos de DFT mostrou que a perda de 

espécies intercaladas dos túneis internos da estrutura hexagonal leva à perda de estabilidade 

da fase h-MoO3. O efeito do tratamento térmico com laser nos nanobastões de h-MoO3 foram 

estudados usando duas rotas diferentes de aquecimento a laser. A incidência com um aumento 

gradual da potência do laser leva a um processo de recozimento e melhora dos contatos 

térmicos entre os nanobastões. Por outro lado, a incidência abrupta da energia do laser leva ao 

superaquecimento dos nanobastões mesmo utilizando potência de laser relativamente baixa. 

Moléculas de MoO3 na fase de vapor a altas temperaturas condensam e cristalizam próximo à 

cratera (formada pelo spot do laser) nas fases α-MoO3 e β-MoO3. Este resultado evidencia que 

a ablação por laser dos nanobastões de h-MoO3 pode ser usada como uma nova estratégia para 

obter β-MoO3. 

Palavras-chave: Molibdato de sódio-cério. Trióxido de molibdênio. Espectroscopia Raman.  
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Abstract 

 

In this study, we investigated the structural, vibrational and morphological properties of 

sodium-cerium molybdate microcrystals (NaCe(MoO4)2) and hexagonal molybdenum oxide 

nanorods (h-MoO3) using X-ray diffraction, Raman and infrared spectroscopy and scanning 

electron microscopy. The NaCe(MoO4)2 microcrystals and the h-MoO3 nanorods were 

obtained by conventional hydrothermal synthesis route and by precipitation in acid medium, 

respectively. A phase transitions study was carried out under extreme conditions of pressure 

and temperature, as well as the performance evaluation of NaCe(MoO4)2 microcrystals in the 

removal and degradation of Remazol Brilliant Blue R (RB) and Methylene Blue (MB) under 

irradiation of visible light. The study of NaCe(MoO4)2 at high temperature revealed an 

isostructural and reversible phase transformation in 748 K, and suggested a connection 

between ions distributions and structure stability, indicating a possible mechanism for phase 

transition. In addition, the use of Raman spectroscopy together with the high-pressure 

technique showed a pre-amorphization of NaCe(MoO4)2 crystals. These results are very 

important not only for the application, but also as a contribution to the literature of the 

micrometric molybdate synthesis with controlled morphology and size. The microcrystals 

showed favorable performance in the removal and degradation of RB and MB dyes, showing 

the possibility of applying this material as an environmental remediator.  The temperature-

dependent Raman spectroscopy in h-MoO3 nanorods confirms a phase transformation at the 

temperature range 675-690K from the hexagonal phase to the orthorhombic phase. The phase 

transition was confirmed by SEM images of the samples treated thermally at the phase 

transition threshold and at the maximum temperature value studied. The Raman spectroscopy 

study combined with the DFT calculations showed that loss of intercalated species from the 

inner tunnels of the hexagonal structure leads to loss of stability of the h-MoO3 phase. The 

effect of laser heat treatment on h-MoO3 nanorods was studied using two different laser-

heating routes. The incidence with a gradual increase of the power of the laser leads to a 

process of annealing and improvement of the thermal contacts between the nanorods. On the 

other hand, the abrupt incidence of laser energy leads to superheat of the nanorods using 

relatively low laser power. The MoO3 molecules in the vapor phase at high temperatures 

condense and crystallize near the crater (formed by the laser spot) in the α-MoO3 and β-MoO3 

phases. This result evidences that the laser ablation of the h-MoO3 nanorods can be used as a 

new strategy to obtain β-MoO3. 

Keywords: Sodium-cerium molybdate. Molybdenum oxide. Raman spectroscopy. 
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1.  Introdução 

 

Estudar as propriedades estruturais, vibracionais e morfológicas de óxidos de metais 

de transição tem sido um dos objetivos da comunidade científica ao longo dos anos. Isso se 

deve ao fato de que as propriedades físicas e químicas dessa classe de materiais possibilita o 

uso dos mesmos nas mais variadas aplicações tecnológicas. A síntese de novos materiais com 

diversas morfologias, tamanhos e estruturas cristalinas fazem parte do cotidiano da indústria e 

de grandes centros de pesquisa. Diariamente a comunidade científica vem buscando diferentes 

rotas de síntese para obtenção de materiais de baixo custo, alta eficiência e sustentáveis. Além 

das rotas de síntese convencionais, o estudo de materiais em condições extremas de pressão 

e/ou temperatura é uma ferramenta importante para induzir transições de fases e com isso 

obter novas estruturas de materiais. Dessa maneira podem ser sintetizados novos materiais 

com diferentes propriedades com potenciais tecnológicos. 

Os óxidos de molibdênio têm se destacado por se constituíres modelos interessantes 

para explorar e obter propriedades novas ou adaptadas, associadas a novos arranjos estruturais 

quando suas condições termodinâmicas são alteradas. Em particular, condições de altas 

pressões é uma ferramenta poderosa para sintetizar novas formas desses óxidos 

estruturalmente diferentes de suas contrapartes sintetizadas em condições ambientes, ou por 

rotas convencionais. Além disso, vários óxidos com estruturas cristalinas semelhantes aos 

óxidos de molibdênio são encontrados na crosta terrestre. Portanto, o estudo de seus 

comportamentos em condições extremas tem importantes implicações geofísicas, uma vez que 

esses materiais são considerados materiais modelos para melhorar a compreensão das 

propriedades dos óxidos sob compressão e/ou aquecimento, condições semelhantes às 

encontradas em camadas interiores da Terra [1].  

Estudar as transformações cristalográficas induzidas por pressão e temperatura entre 

os polimorfos de óxidos de molibdênio é de extrema importância, a fim de estabelecer 

relações entre fases estáveis e metaestáveis durante diferentes modificações cristalinas, 

entender o empacotamento desses cristais e a origem das instabilidades de rede, além de 
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explorar novas fases de materiais [2]. Em condições de altas pressões aplicadas sobre um 

material, devido à redução das distâncias entre os átomos, bem como à redução do volume da 

célula unitária, é possível sondar o delicado equilíbrio entre as interações de curto e longo 

alcance, que é fundamental para compreender o surgimento de muitas propriedades que levam 

a aplicações [3]. 

Uma das técnicas amplamente utilizadas em estudos de transição de fase em condições 

extremas de pressão e temperatura é a espectroscopia Raman, uma vez que os fônons são 

muito sensíveis a mudanças estruturais. Isso ocorre porque o grau de liberdade das vibrações 

está intimamente associado a mudanças nos comprimentos das ligações e nos ângulos de 

ligação. Além disso, a espectroscopia Raman é uma técnica não destrutiva e não invasiva, 

uma vez que os experimentos podem ser realizados com materiais em diferentes condições de 

operação, inclusive sendo submetidos a altas pressões dentro da célula de bigorna de 

diamante, ou a variação de temperatura dentro de uma câmara de aquecimento ou 

resfriamento. 

No presente trabalho é descrito o procedimento de síntese de dois óxidos de 

molibdênio de famílias, tamanhos e estruturas cristalinas distintas, sendo eles o molibdato de 

sódio-cério (NaCe(MoO4)2) e o trióxido de molibdênio hexagonal (h-MoO3). Duas rotas de 

síntese química conhecidas como método hidrotérmico convencional e precipitação em meio 

ácido foram utilizadas na preparação das duas amostras, respectivamente. Ambas as rotas de 

síntese utilizadas empregam baixas temperaturas, destacando-se assim pelo baixo valor 

energético, quando comparadas a outro métodos de síntese empregados atualmente. Elas 

também possibilitaram a obtenção de materiais na forma de pó com tamanhos e morfologias 

diversas. 

Destaca-se que, diferentemente da maioria das teses, onde são apresentados resultados 

experimentais, o presente texto não dedica um capítulo específico para o procedimento 

experimental. Uma vez que no estudo dos dois materiais a síntese e os equipamentos 

utilizados para a obtenção dos espectros vibracionais são diversos, então a parte relativa às 

descrições experimentais foram inseridas juntamente com a descrição dos resultados obtidos. 

Desta forma, foram separados os resultados dos dois materiais em capítulos distintos. 
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Assim, o presente trabalho é dividido em duas partes, onde a primeira é direcionada ao 

molibdato de sódio-cério (NaCe(MoO4)2) e a segunda parte dedicada ao trióxido de 

molibdênio hexagonal (h-MoO3). No capítulo 2, as atenções são voltadas para o molibdato de 

sódio-cério (NaCe(MoO4)2). Inicialmente é feita uma descrição geral onde se apresentam as 

propriedades físicas e químicas dos molibdatos, em especial do NaCe(MoO4)2, bem como 

suas potenciais aplicações já descritas na literatura. Posteriormente, é relatado os 

procedimentos experimentais de síntese e caracterização por difração de raios-X, 

espectroscopia Raman, espectroscopia de infravermelho, microscopia eletrônica de varredura 

e espectrofotometria no UV-visível. Nos resultados e discussões apresentamos as 

propriedades estruturais, morfológicas e vibracionais. Em seguida, a discussão se debruça 

sobre o comportamento do molibdato de sódio-cério quando submetido à variações de 

temperatura ou de pressão. Na penúltima seção são avaliadas as propriedades fotocatalíticas 

na degradação de corantes têxteis sob irradiação de luz visível. Por último, é apresentado a 

conclusão. 

No capítulo 3, o objeto de estudo é o trióxido de molibdênio em sua forma estrutural 

hexagonal (h-MoO3). Inicialmente é apresentado uma descrição geral sobre as propriedades 

físicas do trióxido de molibdênio que fundamentam o interesse em estudar tal composto 

químico. Em seguida, é feita a descrição dos procedimentos de síntese, caracterização e os 

aparatos e de estudo do material em condições de alta temperatura. Por conseguinte, são 

apresentados os resultados das propriedades estruturais, vibracionais e morfológicas, bem 

como o estudo de transições de fase estrutural em condições de alta temperatura. Na 

sequência, é apresentado a conclusão. Finalmente, No capítulo 4 são apresentados as 

considerações finais do presente trabalho, bem como as perspectivas de trabalhos futuros. 

É importante ressaltar que dentre as publicações realizadas durante este doutoramento, 

foram separados quatro artigos para compor a presente tese. No capítulo 2, os resultados de 

síntese, caracterização em condições ambientes e propriedades fotocatalíticas do 

NaCe(MoO4)2 pertencem à referencia [4] e o estudo de transições de fase induzidas por 

temperatura estão contidos na referência [5]. No capítulo 3, o procedimento de síntese e 

caracterização juntamente com os cálculos DFT e o estudo dos nanobastões de h-MoO3 por 
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espectroscopia Raman em função da temperatura são apresentados na referência [6] e o 

resultados do efeito de aquecimento com laser encontram-se na referência [7]. 
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2. Molibdato de Sódio-Cério 

 

2.1 Descrição geral 

Os molibdatos e tungstatos têm atraído ampla atenção nos últimos anos em virtude de 

suas aplicações em vários campos da ciência e da tecnologia devido suas propriedades 

fotoluminescentes [8,9], propriedades fotocatalíticas [10,11], propriedades magnéticas 

[12,13], aplicações em sensores de gases [14], anodo para bateria de lítio [15], amorfização 

induzida por pressão (PIA) [16,17], atividade antibacteriana [18,19], entre outras aplicações. 

Estruturalmente os molibdatos e tungstatos são constituídos pela ligação dos íons MO4
2- (M = 

Mo ou W) a cátions. Os íons MO4
2- possuem geometria tetraédrica, onde quatro átomos de 

oxigênio encontram-se nos vértices dos tetraedros e um átomo de molibdênio ou tungstênio 

está localizado no centro dos mesmos [3].  

Dentre esses materiais, os molibdatos e tungstatos duplos de metais alcalinos e terras-

raras com fórmula geral ALn(MO4)2 [A
+ = Li, Na, K; Ln3+ = íons terra-raras trivalentes; e 

M6+ = Mo, W] com estruturas tetragonais e monoclínicas estão sendo exaustivamente 

investigados devido suas propriedades luminescentes [20]. Em particular, os compostos com 

fórmula NaLn(MoO4)2 com estrutura cristalina tetragonal do tipo scheelita (grupo espacial 

I41/a (C6
4h)) apresentam os íons Na+ e Ln3+ distribuídos aleatoriamente em sítios 

dodecaédricos e os íons Mo6+ posicionados no centro de sítios tetraédricos [21,22].  

Inúmeros estudos sobre transições de fase em materiais da família ALn(MO4)2 são 

reportados na literatura. Jayaraman et al. [28] investigou o cristal de NaLa(MoO4)2 do tipo 

scheelita sob condições extremas de pressão e observou transições de fase estruturais do tipo 

cristal-cristal, além desse material ter apresentado amorfização induzida por pressão (PIA) em 

aproximadamente 30.0 GPa. Transições de fase estruturais induzidas por pressão também 

foram observadas por Jayaraman et al. [29] nos tungstatos duplos NaSm(WO4)2, 

NaHo(WO4)2, NaTb(WO4)2 e KLa(WO4)2 em pressões em torno de 10 GPa. Além de 

transições estruturais induzidas por pressão, essa classe de material apresenta transições de 

fase induzidas por temperatura. Saha et al. [30] estudaram cristais de Li0.5Ce0.5MoO4 do tipo 
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scheelita e verificaram uma transição de fase não usual do tipo isoestrutural a alta 

temperatura. Esse tipo de transição é caracterizada por apresentar apenas pequenas mudanças 

nos parâmetros de rede, sem alterar os sítios atômicos e grupo espacial do cristal. 

Dentre os molibdatos duplos de metais alcalinos e terras-raras, o molibdato de sódio-

cério - NaCe(MoO4)2 - vem se consolidando como um material de grande importância devido 

às suas propriedades de luminescência e de adsorção [22,31]. Recentemente, Xu et al. [32] 

obteve microflores de NaCe(MoO4)2 via rota hidrotérmica utilizando o surfactante ácido 

etilenodiaminatetracético (EDTA). Além da morfologia inovadora, o molibdato de sódio-cério 

obtido foi aplicado como remediador ambiental e mostrou-se bastante eficiente na remoção do 

corante Rodamina B (RhB) a partir de uma solução aquosa. 

No entanto, o efeito da temperatura e pressão na estabilidade estrutural do 

NaCe(MoO4)2 do tipo scheelita ainda era desconhecido. Visto isso, foram investigados aqui a 

estabilidade estrutural do NaCe(MoO4)2 sob condições extremas de pressão e temperatura. 

Neste trabalho, é apresentado um estudo in situ utilizando espectroscopia Raman em 

condições extremas de temperatura no molibdato de sódio-cério NaCe(MoO4)2 na faixa de 

temperatura de 113-873 K e em condições extremas de pressão até 6,4 GPa a fim de observar 

possíveis transições de fases estruturais no material. 

A utilização de molibdatos e de tungstatos deu uma grande contribuição para a área de 

fotocatálise, devido à possibilidade de serem produzidos com diferentes morfologias, alta área 

superficial e tamanho reduzido [10,33–35]. A fotocatálise é um processo com múltiplas 

aplicações, principalmente nos campos de remoção de poluição. O processo fotocatalítico 

trata-se de um procedimento do qual um material (fotocatalizador) é utilizado para acelerar a 

degradação de poluentes contidos em um meio aquoso por meio da luz [36]. Muitos trabalhos 

relataram várias rotas de síntese de molibdatos de terras raras alcalinas sem envolver 

quaisquer aditivos orgânicos ou surfactantes e, recentemente, o interesse aumentou para 

controlar a forma dos materiais bem como para entender as correlações entre a forma do 

cristal e suas propriedades [12,20–22,37–39].  

As questões ambientais que cercam a presença de efluentes contaminados com 

corantes é um problema contínuo para a indústria têxtil e as companhias de água e esgoto 
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[40]. A liberação dessas águas residuais coloridas no ecossistema é uma fonte dramática de 

poluição não estética e tóxica que provoca grandes perturbações na vida aquática [41]. O Azul 

Brilhante de Remazol  R (RB) é um dos corantes mais importantes na indústria têxtil e 

representa uma importante classe de organopoluentes tóxicos, que é frequentemente utilizado 

como matéria-prima na produção de corantes poliméricos [42]. Outro corante importante é o 

azul de metileno (MB). O MB é um corante catiônico tradicional bastante utilizando para 

pintura de algodão, lã e seda. Seu cheiro pode causar riscos respiratórios e seu contato direto 

pode criar danos aos olhos humanos, queimadura local, náuseas, vômitos, hiperidrose e 

transtornos mentais [43]. 

A literatura menciona uma variedade de catalisadores que podem ser usados em 

processos fotocatalíticos, tais como: CeO2, TiO2, ZnO, WO3, ZnS, CuO, entre outros [44–47]. 

Entre estes, o TiO2 é o mais utilizado na degradação de compostos orgânicos presentes em 

efluentes têxteis, por ser barato, não-tóxico, estável em ampla faixa de pH e ser ativado por 

meio da luz solar [45,48–54]. Contudo, seu band gap é relativamente largo, o que limita as 

aplicações fotocatalíticas sob irradiação de luz visível. Portanto, mesmo sabendo que o óxido 

de titânio é o fotocatalizador mais utilizado em estudos acadêmicos e até mesmo na indústria, 

vemos que não é o mais eficiente. Assim é desejável explorar novos e mais eficientes 

fotocatalisadores movidos a luz visível. O desempenho do TiO2 do tipo anatase na 

fotodegradação do corante azul de metileno é alta, cerca de 90% em 60 minutos, e quando 

obtido na estrutura P25 (75% anatase e 25% rutilo), o TiO2 remove 79% do corante Azul de 

Remazol em 90 minutos [53]. 

A carência de estudos e a observação de que os molibdatos abriram interessantes 

perspectivas de uso na área de fotocatálise devido à possibilidade de sua produção com 

diferentes morfologias, alta área superficial e tamanho reduzido, motivaram o presente estudo. 

Neste trabalho é relatado a síntese e caracterização de microcristais de NaCe(MoO4)2 obtidos 

pelo método de síntese hidrotérmica convencional (CH), bem como a avaliação do 

desempenho dos mesmos na degradação dos corante Azul Brilhante de Remazol R (RB) e 

Azul de Metileno (MB) sob irradiação de luz visível. Além disso, foram estudados aqui 

transições de fase estruturais induzidas por temperatura e por pressão, nos cristais 

NaCe(MoO4)2 usando a espectroscopia Raman. 
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2.2 Procedimentos Experimentais 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos de síntese e caracterização utilizados 

nos estudos realizados com o NaCe(MoO4)2. Inicialmente, a síntese da amostra via rota 

hidrotérmica é descrita. Em seguida são descritos os equipamentos de caracterização e os 

respectivos acessórios utilizados no estudo da amostra em condições extremas de temperatura 

e de pressão hidrostática. 

 

2.2.1 Síntese dos microcristais de NaCe(MoO4)2 

O processo de síntese foi realizado no Laboratório de Física dos Materiais (Fismat) do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí. Os policristais de NaCe(MoO4)2 

foram obtidos via síntese hidrotérmica, onde em um procedimento típico, 6,9 x 10-3 mol de 

molibdato de sódio dihidratado (Na2MoO4.2H2O) (pureza 99,5%) e 4,7 x 10-3 mol de nitrato 

de cério hexahidratado (Ce(NO3)3.6H2O) (pureza 99.8%) ambos produzidos pela Sigma-

Aldrich, foram separadamente dissolvidos em 30 ml de água deionizada e agitados durante 15 

minutos. As duas soluções foram misturadas e transferidas para uma autoclave de teflon 

(Figura 1) com capacidade de 120 mL, que foi fechada e aquecida utilizando uma estufa a 

Figura 1 – Autoclave de aço inox com copo de teflon utilizada na síntese do molibdato 

de sódio-cério. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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uma temperatura de 150°C por seis horas com uma rampa de aquecimento de 2°C/min. O 

precipitado formado após o tratamento hidrotérmico foi lavado várias vezes com água 

deionizada e seco a 60°C por seis horas em atmosfera de ar. Uma representação ilustrativa do 

procedimento de síntese dos cristais de NaCe(MoO4)2 é mostrada na Figura 2. 

No processo de síntese, a solução aquosa à temperatura ambiente dissolve rapidamente 

os íons Na+/Ce3+ e MoO4
2-.  Devido às diferenças na densidade eletrônica entre os íons 

Na+/Ce3+ e MoO4
2-, uma forte atração eletrostática ocorre entre esses íons, o que resulta na 

formação dos primeiros precipitados de NaCe(MoO4)2 [54-56]. Na síntese hidrotérmica, o 

aquecimento da solução aquosa em pressão elevada no interior da autoclave acelera as 

partículas a altas velocidades fornecendo energia para finalizar a precipitação e induzindo 

uma agregação aleatória das partículas sólidas, moldando os grãos. 

O possível processo de formação dos cristais de NaCe(MoO4)2, pode ser descrito pelas 

seguintes equações: 

Figura 2 – Representação esquemática do procedimento de síntese dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2(𝑁𝑎2𝑀𝑜𝑂4. 2𝐻2𝑂)(s) + 𝐶𝑒(𝑁𝑂3)3(𝑠)

⟶ 4𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ +  2𝑀𝑜𝑂4 (𝑎𝑞)

2− + 4 𝐻2𝑂 +  𝐶𝑒(𝑎𝑞)
3+  +  3𝑁𝑂3 (𝑎𝑞)

− , (2.1) 

𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ +  𝐶𝑒(𝑎𝑞)

3+  +  2𝑀𝑜𝑂4 (𝑎𝑞)
2−  ⟶  𝑁𝑎𝐶𝑒(𝑀𝑜𝑂4)2 (𝑠) ↓  

 (2.2) 

 

2.2.2 Caracterização dos microcristais de NaCe(MoO4)2 

2.2.2.1 Difração de Raios-X 

Com o objetivo de confirmar a estrutura cristalina das amostras após o procedimento 

de síntese descrito na seção anterior, foram realizados experimentos de difração de raios-X de 

pó a temperatura ambiente. A caracterização estrutural foi realizada utilizando um 

difratômetro de raios-X modelo D8 Advance da Bruker Optics (Figura 3) utilizando radiação 

CuKα (λ = 1,5418 Å). A tensão e corrente de operação foram de 40kV e 40mA, 

respectivamente. O intervalo angular 2θ usado foi de 10º a 90º com um passo de 0,01º e 

velocidade de 2s/passo. Os parâmetros estruturais das amostras de NaCe(MoO4)2 foram 

obtidos utilizando o método de Rietveld de refinamento estrutural [55] partindo dos dados 

cristalográficos (.CIF) Nº 67493, disponíveis na base de dados de estruturas de cristais 

inorgânicos (ICSD,  do inglês Inorganic Crystal Structure Database). 

O refinamento Rietveld foi realizado usando o software GSAS [56]. Os polinômios de 

Chebyshev de quarta ordem foram usados para ajustar o background. A análise do perfil dos 

picos de difração foi realizada usando a função de perfil pseudo-Voigt Thompson-Cox-

Hasting modificada. Os parâmetros otimizados no refinamento foram o fator de escala, 

background, posição da amostra em relação ao goniômetro, parâmetros de rede (a, b, c), 

largura da lorentziana relacionada ao tamanho do cristalito (LX), parâmetros de meia largura 

do perfil (GU, GV, GW), assimetria do pico relacionado à divergência axial do feixe (S/L), 

coordenadas atômicas (x, y, z), parâmetro isotrópico de temperatura (U), razão entre Kα1 e 

Kα2 (Ratio) e fator de polarização do feixe difratado (Pola). Os parâmetros estruturais obtidos 
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no refinamento Rietveld foram utilizados para modelar a célula unitária com o programa 

Visualization for Electronic and Structural Analysis (VESTA) versão 3.1.8 para Windows 

[57]. 

 

2.2.2.2 Espectroscopia no Infravermelho  

Os experimentos de infravermelho por transformada de (FT-IR) foram realizados 

utilizando um espectrômetro modelo VERTEX 70V da Bruker Optics (Figura 4) equipado 

com um acessório Platinum ATR (Refletância Total Atenuada). Os espectros foram coletados 

na região de 130 a 4000 cm-1 com 180 varreduras e resolução espectral de 2 cm-1. 

Figura 3 – Difratômetro de raios-X utilizado na caracterização estrutural dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2. 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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2.2.2.3 Espectroscopia Raman 

Os experimentos de espectroscopia Raman foram realizados usando um espectrômetro 

modelo T64000 da Jobin Yvon (Figura 5) equipado com uma CCD resfriada a nitrogênio 

líquido. Um laser de estado sólido de 532 nm foi usado como fonte de excitação. Um 

microscópio modelo BX-40 da Olympus com uma lente de distância focal de 20,5 mm e 

abertura numérica de 0,35 foi utilizado para focalizar o laser na superfície da amostra. A 

fenda foi ajustada para uma resolução de 2 cm-1. Os espectros Raman foram coletado 

utilizando 4 acumulações e tempo de 60 segundos. A potência do laser na superfície da 

amostra foi mantida abaixo de 5 mW para evitar efeitos de aquecimento local. 

Figura 4 – Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier modelo VERTEX 70V 

utilizado na caracterização vibracional dos microcristais de NaCe(MoO4)2. 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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i. Espectroscopia Raman em função da temperatura 

Os experimentos de espectroscopia Raman em função da temperatura foram realizados 

utilizando um estágio térmico modelo THMS600 (Figura 6) acoplado a um controlador de 

temperatura modelo PE95/T95 da Linkam Scientific Instruments. Os experimentos foram 

realizados na faixa de temperatura de 113 a 873 K, com uma rampa de aquecimento de 5 

K/minutos e um tempo de relaxação de 15 minutos após cada passo de temperatura. 

Figura 5 – Espectrômetro Raman modelo T64000 utilizado nos experimentos de espectroscopia 

Raman em condições ambientes e em condições extremas de temperatura e pressão hidrostática. 

 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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ii. Espectroscopia Raman em altas pressões 

Para análise vibracional dos cristais de NaCe(MoO4)2 em função da pressão 

hidrostática foi utilizada uma célula de membrana do tipo bigorna de diamante (MDAC – do 

inglês Membrane Diamond Anvil Cell) com gaxeta de aço inox (Figura 7). O princípio de 

funcionamento consiste em comprimir dois diamantes opostos empurrados um contra o outro 

por uma força externa aplicada por uma membrana inflável. O rubi (Al2O3:Cr3+) foi utilizado 

para medir a pressão no interior da célula, uma vez que o deslocamento das linhas R1 e R2 de 

luminescência desse material se deslocam linearmente com a pressão [58], de acordo com a 

equação abaixo: 

 𝑃 =
𝜔𝑅𝑖−𝜔𝑅𝑖

0

7,535
, (2.3) 

 

onde P é pressão dada em GPa, 𝜔𝑅𝑖 é o número de onda de qualquer uma das linhas de 

luminescência do rubi e 𝜔𝑅𝑖
0  é o número de onda da linha à pressão ambiente. 

O estudo do espalhamento Raman em função da alta pressão em temperatura ambiente 

foi realizado desde a pressão atmosférica até 6,0 GPa, visto que esse é o limite hidrostático do 

fluido compressor (óleo mineral nujol) utilizado no carregamento da célula de pressão. 

Figura 6 – Estágio térmico THMS600 da Linkam Scientific Instruments utilizado nos 

experimentos de espectroscopia Raman com temperatura. 

 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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Durante os experimentos, a pressão foi elevada gradativamente com um tempo de relaxação 

de 15 minutos a cada elevação de pressão. 

 

Figura 7 – Célula de pressão utilizada nos experimentos de espectroscopia Raman a altas pressões. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

A caracterização morfológica das amostras foi realizada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) na Central Analítica da UFC. As imagens dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2 foram obtidas com um microscópio eletrônico de varredura de emissão de 

campo (MEV) modelo Quanta 450 FEG produzido pela FEI company (Figura 8). O 

equipamento é equipado com um detector de raios-X modelo 150 da Oxford para 

espectroscopia de raios-X de energia dispersiva (EDS – do inglês energy-dispersive X-ray 

spectroscopy) o qual realiza mapeamento dos elementos químicos. As amostras foram 

depositadas e fixadas ao porta amostra por uma fita condutora de carbono. A estimativa de 

tamanho de grão foi realizada utilizando o software Image J [59] para tratamento e análise das 

imagens. 

 

2.2.2.5 Espectrofotometria no UV-Visível 

Os experimentos de reflectância difusa na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) 

foram realizados a fim de se obter o band gap das amostras de NaCe(MoO4)2. Um 

espectrofotômetro modelo UV-3600 da Shimadzu (Figura 9) que opera na região do UV-VIS-
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NIR pertencente ao Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí foi utilizado 

para a obtenção dos espectros.  O espectrofotômetro é equipado com três detectores 

consistindo de um PMT (fotomultiplicador) para as regiões do ultravioleta e visível, e 

detectores de InGaAs e PbS para a região do infravermelho próximo. O acessório de esferas 

integradoras foi utilizado nos experimentos de reflectância difusa. 

 

Figura 8 – Microscópio eletrônico de varredura Quanta-450 FEG utilizado na análise morfológica das 

amostras. 

 

 

Fonte: Site do fabricante. 

 

 

Figura 9 – Espectrômetro de absorção no ultravioleta-visível modelo UV-3600 da Shimadzu. 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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2.2.2.6 Atividade fotocatalítica 

A atividade fotocatalítica dos microcristais de NaCe(MoO4)2 foi avaliada no 

Laboratório de Física dos Materiais (Fismat) do Departamento de Física da Universidade 

Federal do Piauí. Em um experimento típico, utilizamos um fotorreator homemade composto 

por lâmpada de 80 W de Hg da Phillips posicionada no centro de um béquer. Experimentos 

em batelada foram realizados a 25 ºC. Uma bomba de ar promoveu a fotodegradação sob 

atmosfera oxidante. Duas soluções aquosas de 400 mL cada contendo os corantes (RB ou 

MB) na concentração de 100 mg/L foram inicialmente irradiadas pela lâmpada durante o 

período de 1 hora para verificação da fotólise. Em outras duas soluções iguais (uma com RB e 

outra com MB) foram adicionados 0,2 mg do fotocatalizador NaCe(MoO4)2 onde 

permaneceram sob agitação por 30 minutos com o objetivo de alcançar o equilíbrio de 

adsorção-dessorção da solução. As soluções foram irradiadas por 1h onde em um intervalo de 

tempo de 10 minutos retiravam-se 5 mL da solução reativa e centrifugava-se (3 minutos, 3500 

rpm) para separar o líquido sobrenadante. Em seguida, a concentração residual de corante da 

solução extraída foi testada. A concentração do corante no líquido sobrenadante foi analisada 

utilizando o espectrofotômetro UV-3600 (Shimadzu) (Figura 9). Afim de determinar a carga 

na superfície do fotocatalizador, foi realizado a determinação do potencial Zeta com o 

equipamento Zetasizer Nano Z da Malvern, utilizando 1,0 mL de solução aquosa de 

NaCe(MoO4)2 na concentração de 1,0 mg/mL. 

 

2.3 Resultados e Discussões 

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais de difração de raios-X, 

espectroscopia no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura, espectrofotometria no 

UV-Vis e espectroscopia Raman em condições extremas de pressão e temperatura. 

Experimentos de espectroscopia Raman em diferentes condições termodinâmicas são 

apresentados juntamente com o comportamento dos modos vibracionais e os coeficientes do 

ajuste matemático do número de onda dos modos Raman em função dos parâmetros 
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termodinâmicos. Além disso, uma abordagem sobre as propriedades fotocatalíticas da amostra 

é apresentada. 

 

2.3.1 Propriedade estruturais do NaCe(MoO4)2 

Após o procedimento de síntese descrito na seção anterior, foram realizados 

experimentos de difração de raios-X de pó à temperatura ambiente a fim de descrever as 

propriedades estruturais das amostras. A Figura 10 apresenta os padrões de difração 

experimental e calculado pelo método de Rietveld dos microcristais de NaCe(MoO4)2. O 

refinamento estrutural mostrou boa correlação entre o padrão de difração experimental e 

calculado, sem nenhum pico adicional observado, confirmando a pureza de fase do pó de 

NaCe(MoO4)2. 

Figura 10 – Padrão de difração de raios-X experimental e calculado pelo método de Rietveld 

dos cristais de NaCe(MoO4)2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As respectivas posições dos picos de difração no padrão de DRX estão em boa 

concordância com os resultados reportados na carta cristalográfica ICSD n° 67493 (estrutura 

tetragonal tipo scheelita, com grupo especial C6
4h (I41/a), contendo duas moléculas por célula 

unitária (Z = 2)) [60]. A representação esquemática da célula unitária tetragonal do cristal de 

NaCe(MoO4)2 é mostrada na Figura 11, onde podemos observar íons Mo6+ coordenados por 

quatro oxigênios e ocupando sítios tetraédricos, e íons de  Na+ e Ce3+ distribuídos 

aleatoriamente em sítios dodecaédricos [21,22]. Detalhes do refinamento estrutural são 

mostrados na Tabela 2.1, onde observa-se que os valores dos indicadores de qualidade do 

refinamento (R’s) estão dentro dos limites aceitáveis.  

 

Figura 11 – Representação da estrutura tetragonal dos cristais de NaCe(MoO4)2 em condições 

atmosféricas vista de diferentes eixos, mostrando os grupos [MoO4] e [XO8] (X= Na, Ce) 

conectados por átomos de oxigênio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.3.2 Propriedades morfológicas do NaCe(MoO4)2 

Para observar as características morfológicas e o tamanho dos grão das amostras de 

NaCe(MoO4)2 obtidas via rota hidrotérmica, foram realizadas imagens de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A Figura 12(a) mostra imagens de MEV em baixa 

magnificação dos policristais de molibdato de sódio-cério, onde observa-se boa uniformidade 

no tamanho dos grão, mostrando eficiência da rota de síntese utilizada para obtenção dos 

cristais de NaCe(MoO4)2. 

Observa-se que os microcristais possuem uma morfologia do tipo octaedro truncado, 

isto é, bipirâmides truncadas nos dois cantos e com base arredondada. As imagens de MEV de 

alta ampliação (Figura 12(b-e)) mostram claramente essa morfologia. Para melhor 

visualização, modelos geométricos das imagens de MEV das Figura 12 (b-e) foram realizados 

e são mostrados na Figura 12(f-i). O lado da base da pirâmide tem tamanho médio de 1,2 μm 

como mostrado no inset da Figura 12(a) que traz o histograma de tamanho de lado dos 

microcristais de NaCe(MoO4)2. A natureza bulk (tamanho micrométrico) das amostras são 

evidenciadas por microscopia eletrônica de varredura e estão em excelente concordância com 

Tabela 2.1 – Parâmetros de rede, indicadores de qualidade do refinamento (R’s), sítios atômicos, 

fator de ocupação (Occ.) e coordenadas atômicas (x, y, z) obtidas no refinamento estrutural dos 

cristais de NaCe(MoO4)2. 

Parâmetros de rede Atomos Sítios 

Wyckoff 

Occ. x y z 

a  = 5,327419(20) Å Na 4b 0,5 0,00000 0,25000 0,62500 

c = 11,70610(8) Å Ce 4b 0,5 0,00000 0,25000 0,62500 

α = β = γ = 90º Mo 4a 1,0 0,00000 0,25000 0,12500 

V = 332,2350(30) Å O 16f 1,0 0,1402 0,0171 0,2138 

R’s Rexp = 3,74% Rwp = 3,78% R(F2) = 10,10% χ2 = 1,697  
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os resultados de difração de raios-X que mostram picos de difração bem estreitos que são 

característicos de materiais sem dimensões reduzidas.   

 

 

Figura 12 – (a) Imagens de microscopia eletrônica de varredura em baixa magnificação dos 

microcristais de NaCe(MoO4)2 preparados via rota hidrotérmica. (b-e) Imagens de MEV em 

alta magnificação e (f-i) os correspondentes modelos geométricos de cristais individuais com 

morfologia do tipo octaédrica truncada em diferentes orientações. Inset: Distribuição de 

tamanho dos lados dos microcristais. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 13(a) mostra microcristais de NaCe(MoO4)2 individuais dispersos em fita de 

carbono usados para análise elementar utilizando espectroscopia de raios-X de energia 

dispersiva (EDS). O espectro de EDS (Figura 13(b)) recolhido na posição marcada com um 

círculo sobre um microcristal da Figura 13(a) demonstra que, como sintetizada, a amostra 

obtida apresenta apenas átomos de Na, Ce, Mo e O. Um sinal adicional de C (~ 0,28 keV) é 

observado. O carbono observado é da fita utilizada como suporte para as medidas. Os 

respectivos mapas elementares de EDS para os átomos de sódio, cério, molibdênio e oxigênio 

são mostrados na Figura 13 (c-f), onde observa-se distribuição uniforme dos átomos nos grãos 

e que os mapas elementares se sobrepõem, confirmando a qualidade da amostra obtida.  

 

 

Figura 13 – (a) Imagem de MEV dos microcristais de NaCe(MoO4)2, (b) Espectro EDS e (c-f) os 

correspondentes mapas elementares (Mo, Ce, Na e O) da amostra. Escala: 4 µm.

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.3.3 Propriedades vibracionais do NaCe(MoO4)2 

Para obtenção do número de modos vibracionais previstos para o cristal de 

NaCe(MoO4)2, foi utilizado o método dos sítios de simetria proposto por Rousseau et al. [61]. 

O cristal de molibdato de sódio-cério do tipo scheelita apresenta grupo espacial 𝐶4ℎ
6  (I41/a) e 

contém 12 átomos na célula primitiva, onde os átomos de Na e Ce estão presentes em sítios 

Wyckoff 4b, átomos de Mo em sítios 4a e átomos de O em sítios 16f [60]. Portanto, são 

previstos 36 graus de liberdade no centro da zona de Brillouin (ponto Γ).  

Do total de 36 modos de vibração, a análise de teoria de grupo prevê um total de 33 

modos ópticos e 3 modos acústicos. Os modos ópticos são distribuídos entre as representações 

irredutíveis do grupo fator C4h como descrito na equação abaixo: 

Γ𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = 3𝐴𝑔 + 5𝐵𝑔 + 5𝐸𝑔 + 4𝐴𝑢 + 3𝐵𝑢 + 4𝐸𝑢. (2.4) 

As regras de seleção mostram que os modos com simetria Ag, Bg e Eg são Raman 

ativos, os modos com simetria Au e Eu são ativos no infravermelho e os modos com simetria 

Bu são inativos no Raman e no infravermelho. Desta forma, o cristal de NaCe(MoO4)2 

apresenta 13 modos de vibração ativos no Raman e 8 modos ativos no infravermelho: 

Γ𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛 = 3𝐴𝑔 + 5𝐵𝑔 + 5𝐸𝑔, (2.5) 

Γ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 = 4𝐴𝑢 + 4𝐸𝑢. (2.6) 

A Figura 14, correspondente ao espectro Raman do molibdato de sódio-cério a 

temperatura ambiente (300 K), mostra que 14 modos de vibração podem ser observados 

experimentalmente, de um total de 13 modos de vibração previstos pela teoria de grupo. O 

fato do número de modos Raman observado no espectro ser maior do que o previsto pela 

teoria de grupo é consequência da desordem criada na estrutura cristalina pela distribuição 

aleatória de dois diferentes cátions (Na e Ce) na célula unitária (ao contrário das scheelitas 

simples (CaWO4) que possuem somente um tipo de átomo nos sítios dodecaédricos), 

promovendo o aparecimento de novos modos de vibração. 
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O espectro Raman mostrado na Figura 14 pode ser dividido em três conjuntos distintos 

de modos Raman: 670-1000, 250-600 e 50-220 cm-1, correspondentes aos picos marcados por 

1-6, 7-11 e 12-14, respectivamente. Os picos marcados por 1-11 são associados com os 

modos internos do cristal e os picos marcados com 12-14 correspondem aos modos externos 

[62]. Os modos Raman 1-6 referem-se aos estiramentos simétricos e antissimétricos (ν1 e ν3) 

da ligação Mo–O dos tetraedros MoO4
2-. Os picos 7-11 correspondem às vibrações bendings 

simétricos e antissimétricos (ν2 e ν4) das ligações O–Mo–O dos tetraedros, e os modos Raman 

12-14 são modos externos correspondentes às translações e librações (νext) dos MoO4
2- e dos 

íons Na+/Ce3+. 

Na região de alto número de onda do espectro Raman do cristal de NaCe(MoO4)2 são 

previstos pela teoria de grupos somente 3 modos de vibração (modos Raman com simetrias ν1 

e ν3), porém, devido às distorções nos tetraedros causadas pelos íons Na+ e Ce3+, 6 modos de 

vibração são observados (picos 1-6 da Figura 14). Além disso a distribuição de átomos de 

Figura 14 – Espectro Raman do molibdato de sódio-cério NaCe(MoO4)2 em condições 

ambientes de pressão e temperatura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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sódio e cério também promove mudança nos modos vibracionais na região de baixo número 

de onda quando comparado com as scheelitas simples. 

Os números de onda dos modos vibracionais no espectro Raman do molibdato de 

sódio-cério (Figura 14), estão de acordo com os modos Raman observados na literatura para 

esta classe de materiais, em especial quando comparados com o molibdato de sódio-lantânio 

(NaLa(MoO4)2) e com outros molibdatos do tipo scheelita simples [4,28,63–66]. O modo de 

vibração mais intenso no espectro Raman do NaCe(MoO4)2 está posicionado em 888 cm-1 

(estiramento simétrico ν1 das unidades tetraédricas MoO4) e possui excelente correlação com 

outras scheelitas simples, como é o caso dos molibdados de estrôncio e de chumbo (SrMoO4 e 

PbMoO4) que exibem o modo Raman de estiramento simétrico em 888 cm-1 e 872 cm-1, 

respectivamente [65,66]. Este fato mostra que as unidades tetraédricas são pouco alteradas de 

um composto para outro, mesmo quando comparamos scheelitas simples com scheelitas 

duplas. 

A Figura 15 apresenta o espetro de infravermelho dos microcristais de NaCe(MoO4)2 

em condições ambientes de temperatura e pressão. No espectro de infravermelho pode-se 

observar 8 modos de vibração, onde esses modos possuem simetria ν3 e ν4 assim como os 

observados nas scheelitas simples CaMoO4 e BaMoO4 [64,67,68]. Os modos de vibração que 

possuem número de onda semelhante com os modos ativos nas scheelitas simples são aqueles 

registrados em 770, 695, 414 e 309 cm-1. Os modos vibracionais em 770 e 695 cm-1 são 

atribuídos ao estiramento antissimétrico ν3 das unidades tetraédricas do NaCe(MoO4)2 na 

estrutura tetragonal do tipo scheelita, e os modos de vibração em 414 e 309 cm-1 

correspondem a modos bending ν4 [37,67,68]. Logo, os modos de vibração do espectro de 

infravermelho observados para os cristais de NaCe(MoO4)2 estão em concordância com o que 

é apresentado na literatura. 
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2.3.3.1 Espectroscopia Raman em função da temperatura 

No intuito de estudar possíveis transições de fase estruturais nos microcristais de 

NaCe(MoO4)2 em função da temperatura, foram realizadas medidas de espectroscopia Raman 

in situ na faixa de temperatura de 113 K (temperatura próxima do nitrogênio líquido) até 873 

K. Espectros Raman do NaCe(MoO4)2 registrados na faixa de temperatura de 293 a 113 K 

(durante o resfriamento da amostra) nas regiões de alta e baixa frequência são mostrados na 

Figura 16(a-b). Analisando a Figura 16, observa-se que os espectros Raman apresentam 

poucas modificações com o resfriamento da amostra. O pico Raman 7 (banda larga) aumenta 

sua intensidade, tornando-se mais visível, e os picos 8-9 e 10-11 se separam no resfriamento 

tornando-se mais visível devido à diminuição das larguras de linha. As mudanças nos 

espectros Raman em condições de baixas temperaturas não trazem informações significativas 

que sugeriram qualquer modificação estrutural. Em vista disso, conclui-se que os 

Figura 15 – Espectro de infravermelho por transformada de Fourier dos cristais de 

NaCe(MoO4)2 em condições ambientes de pressão e temperatura. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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microcristais de NaCe(MoO4)2 apresentam estabilidade estrutural nessa faixa de temperatura 

(113-293 K). 

Figura 16 – Espectros Raman dos cristais de NaCe(MoO4)2 medidos em baixa temperatura de  293K 

(temperatura ambiente) a 113K (temperatura próxima do nitrogênio líquido) em  (a) alto (1100-550 

cm-1) e (b) baixo (600-50 cm-1) número de onda. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 17 mostra os espectros Raman em função da temperatura dos cristais de 

NaCe(MoO4)2 do tipo scheelita, registrados na faixa de temperatura de 300 a 873 K na região 

espectral de 1100 a 50 cm-1. Analisando a Figura 17(a), nota-se que os espectros permanecem 

inalterados na região de alto número de onda, sem aparecimento ou desaparecimento de 

modos Raman, porém observa-se a diminuição gradativa da intensidade relativa de todos os 

modos Raman com o aquecimento da amostra. 

Na região espectral entre 600 e 50 cm-1 mostrada na Figura 17(b) algumas 

modificações podem ser observadas: 
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(i) Diminuição da intensidade do pico 7 (banda larga em 484 cm-1) até o 

desaparecimento em 673 K;  

(ii) Sobreposição dos modos 8-9 e 10-11 (modos bending); 

(iii) Aparecimento do pico a 458 cm-1 (indicado pela seta vermelha na Figura 

17(b)) em espectros Raman medidos a partir da temperaturas de 748 K. 

Em baixas temperaturas, todos os fônons são claramente resolvidos, porém em 

temperaturas elevadas algumas bandas Raman com número de onda próximo não se resolvem 

nos espectros não polarizados. Isso se justifica devido ao aumento da temperatura induzir a 

diminuição da intensidade dos modos Raman. Este fato dificulta a observação de 

Figura 17 – Espectros Raman dos cristais de NaCe(MoO4)2 medidos em diferentes valores de 

temperatura de 300K a 873K nas regiões espectrais de (a) 1100-550 cm-1 e (b) 600-50 cm-1, 

exibindo transição de fase em 773K. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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modificações espectrais, especialmente na região dos modos de estiramento (alto número de 

onda). A sobreposição dos modos Raman observados em altas temperaturas pode estar 

associada a dois fenômenos: 

(i) Efeitos anarmônicos dos fônons; 

(ii) Ocorrência de transição de fase no cristal induzido por temperatura. 

Embora exista a possibilidade de vislumbrar uma possível anarmonicidade dos fônons, 

o aparecimento do modo Raman em 458 cm-1 no espectro medido a 748 K (marcado com seta 

vermelha na Figura 17(b)) sugere que o material sofreu uma transformação de fase estrutural. 

O novo modo Raman a 458 cm-1 aumenta gradualmente a intensidade após o seu 

aparecimento, atingindo uma intensidade semelhante à do modo vibracional a 318 cm-1 (Pico 

11), evidenciando a fase de alta temperatura. 

 Saha et al. [30] estudaram cristais de Li0,5Ce0,5MoO4 do tipo scheelita (estrutura 

isomorfa ao NaCe(MoO4)2) por difração de raios X de alta resolução usando luz síncrotron, 

medidas dielétricas e espalhamento Raman. Os resultados revelaram que esse sistema 

cristalino se transforma em uma estrutura auto-similar na faixa de temperatura acima de 673 

K. Pela primeira vez o fenômeno de transição de fase isoestrutural induzida por alta 

temperatura foi observado em óxidos com estrutura do tipo scheelita (Li0.5Ce0.5MoO4). Vale 

ressaltar que transições de fase isoestruturais induzidas por alta temperatura é um fenômeno 

raramente mostrado na literatura.   

A transição de fase isoestrutural no sistema Li0,5Ce0,5MoO4 é notável, pois os 

resultados de difração de raios-X exibem fases coexistentes em uma ampla faixa de 

temperatura. Os espectros Raman também apresentaram modificações devido à transição 

isoestrutural, onde é possível observar o aparecimento de um modo de vibração em 440 cm-1 

nos espectros correspondentes à fase de alta temperatura [30]. Os resultado de espectroscopia 

Raman em função da temperatura obtidos por Saha et al. [30] são altamente semelhantes ao 

resultado mostrado na Figura 17 do presente estudo, sinalizando para uma transição de fase 

isoestrutural dos cristais de NaCe(MoO4)2. Esses resultados consolidam as scheelitas duplas 

como uma classe de material que exibe esse raro efeito da transição de fase isoestrutural em 

altas temperaturas. 
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A dependência do número de onda dos modos Raman dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2 em função da temperatura pode ser observado na Figura 18. Os dados 

experimentais foram ajustados (linhas sólidas vermelhas na Figura 18) seguindo o modelo de 

decaimento de fônons proposto por Balkanski et al. [69], o qual introduz termos de terceira e 

quarta ordens na energia potencial cristalina: 

𝜔(𝑇) = 𝜔0 + 𝛼 (1 +
2

𝑒𝑥 − 1
) + 𝛽 [1 +

3

𝑒𝑦 − 1
+

3

(𝑒𝑦 − 1)2
], 

(2.7) 

onde 𝑥 =
ℏ𝜔0

2𝐾𝐵𝑇
, 𝑦 =

ℏ𝜔0

3𝐾𝐵𝑇
, ћ é a constante de Planck dividida por 2π, T é a temperatura 

absoluta, KB é a constante de Boltzmann, e α e β são os coeficientes de temperatura de 

primeira (∂ω/∂T) e segunda (∂2ω/∂T2) ordens. 

Figura 18 – Número de onda vs. temperatura para os modos de estiramento, bending e modos da 

rede do cristal de NaCe(MoO4)2. As linhas vermelhas são os ajustes dos dados experimentais para a 

fase tetragonal e de alta temperatura. A linha tracejada vertical indica a temperatura em que o 

NaCe(MoO4)2 sofre modificação estrutural. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os valores de intercessão de número de onda ω0 e as inclinações α e β obtidos pelo 

ajuste dos dados experimentais estão listados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Números de onda experimentais ωobs (cm−1) e atribuição dos modos, ω0 (cm−1) e 

coeficientes de temperatura α e β para a fase tetragonal e para a fase de alta temperatura do cristal de 

NaCe(MoO4)2. 

P 

i 

c 

o 

s 

Tetragonal 

ωobs 

(cm-1) 

(300K) 

(113-748K) 
Fase II 

ωobs 

(cm-1) 

(748K) 

(773-873K) 

Ref. 

[28,63,

64] ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1) 

β 

(cm-1) 

ω0 

(cm-1) 

α 

(cm-1) 

β 

(cm-1) 

1 918 (sh) 916 -0,403 0,012 909 1319 -73,507 1,927 - 

2 888 (s) 888 -0,076 -0,003 885 885 1,795 -3,225 ν1 

3 858 (sh) 862 -0,534 0,001 855 1148 -48,378 1,164 - 

4 825 (m) 828 -0,655 0,011 820 1270 -81,275 2,139 ν3 

5 793 (m) 796 -1,925 0,047 788 881 -10,583 0,171 ν3 

6 758 (m) 761 -0,985 0,002 747 821 -8,731 0,149 - 

7 484 (w) 456 2,355 -0,055 458 804 -37,132 0,571 - 

8 393 (sh) 396 -0,413 0,002 - - - - ν4 

9 378 (m) 378 -0,031 -0,001 377 378 0,000 0,000 ν4 

10 334 (sh) 337 -0,255 -0,002 - - - - ν2 

11 318 (s) 317 0,042 -0,001 317 317 0,000 0,000 ν2 
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12 193 (w) 197 -0,070 -0,002 176 52 0,998 -0,001 R 

13 123 (sh) 117 0,139 -0,001 104 191 -2,209 0,008 T 

14 93 (m) 91 0,030 0,000 91 10 0,113 0,000 T 

Obs: Forte (s), médio (m),  fraco (w) e ombro (sh) 

Os resultados da Tabela 2.2 sugerem que, da mesma forma que outras transições de 

fase estruturais envolvendo mudanças de simetria, a transição de fase isoestrutural no cristal 

de NaCe(MoO4)2 também poderia ter sido conduzida pelo mecanismo de amolecimento de 

fônons. Rigorosamente falando, o amolecimento de modos está associado aos chamados soft-

modes, que são modos cujas frequências vão a zero em temperaturas próximas a uma 

transição de fase ferrolétrica. O conceito de amolecimento de modos de vibração foi estendido 

a outros tipos de transições de fase não necessariamente envolvendo mudanças de fase 

paraelétrica-ferroelétrica. Assim, quando ocorre o amolecimento parcial de um modo de 

vibração próximo a uma transição de fase diz-se que a transição possui um comportamento 

“like soft-mode”. No caso específico do cristal de NaCe(MoO4)2 aqui analisado o que se 

observa é um leve amolecimento de alguns poucos modos próximos da temperatura de 

transição de fase. Embora, obviamente, esse amolecimento discreto não caracterize uma 

transição de fase via soft modes, pode-se afirmar que na mudança de estrutura ocorre um 

mecanismo que enfraquece alguns dos modos de vibração.  É de se destacar ainda que o modo 

de vibração 14 tem um comportamento distinto sob altas pressões, como encontrado nos 

cristais de SrMoO4 e PbMoO4 [65,66]. Uma consequência disso é que esse modo de vibração 

pode gerar instabilidades estruturais nessa família de materiais. 

Os espectros Raman da amostra de NaCe(MoO4)2 coletados antes do aquecimento, na 

temperatura máxima de aquecimento e à temperatura ambiente após o aquecimento são 

mostrados na Figura 19. Analisando esta figura, nota-se que nenhuma mudança significativa é 

observada antes e depois da amostra ser aquecida. A partir da Figura 19 percebe-se que as 

alterações sofridas pelo cristal são reversíveis, descartando a possibilidade de degradação da 

amostra e reforçando a suposição da ocorrência de uma transição de fase estrutural. Visto 

isso, é possível especular que o mecanismo responsável pela transformação estrutural da fase 
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ambiente para uma fase de alta temperatura possa estar associado à distribuição aleatória dos 

átomos de sódio e cério na célula unitária. Esta especulação é suportada pelo fato de que os 

molibdatos e tungstatos do tipo scheelita simples (CaMoO4, CaWO4, SrMoO4, BaWO4, 

PbMoO4) não apresentam transições de fase estruturais sob condições de alta temperatura 

[25,70,71]. 

 

Figura 19 – Espectros Raman do NaCe(MoO4)2 em temperatura ambiente antes do tratamento térmico 

(300 K), na temperatura final de aquecimento (873 K) e após o retorno para a temperatura ambiente 

(300 K). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Entre os materiais que apresentam transições de fase estruturais, poucos exemplos 

apresentam transições de fase sem alterações no grupo espacial e nas posições de ocupação 

Wyckoff, como é o caso das transições de fase isoestruturais. As alterações verificadas nas 

transições de fase isoestruturais em alta ou baixa temperatura são muito sutis, caracterizadas 

somente por pequenas diferenças nos parâmetros de rede. Consequentemente, observa-se 

grandes similaridades entre os espectros Raman das duas fases estruturais, isto é, os picos 

Raman correspondentes à fase isoestrutural de alta temperatura não seriam visíveis como um 

conjunto de picos separados no padrão. Porém, o novo modo vibracional a 448 cm-1 da fase 

de alta temperatura que veio a surgir, pode ser relacionado a uma quebra de degenerescência 

dos picos 8 (393 cm-1) ou 9 (378 cm-1) em dois modos de vibração com a simetria Eg devido a 

uma redução da simetria local próximo das regiões de interface. 

Em outras palavras, devido às semelhanças estruturais entre as fases cristalinas 

coexistentes de alta e baixa temperaturas, um abaixamento da simetria local é esperado em 

torno da interface das duas fases para acomodar a tensão induzida pelo desajuste dos 

parâmetros de rede [30]. Além disso, observando a Figura 11, pode-se mostrar o grande 

empacotamento da célula unitária, que pode favorecer ainda mais as distorções dos tetraedros 

em torno da interface das duas fases, evidenciando a real possibilidade do mecanismo de 

transição proposto. Portanto, com base nesse argumento, pode-se afirmar que o mecanismo 

proposto acima é uma hipótese interessante para justificar a transição de fase isoestrutural em 

alta temperatura. A sua comprovação, entretanto, passará necessariamente por um estudo 

acurado das estruturas anterior e posterior a transição, através de difração de raios-X. 

Um aspecto interessante a ser observado é o fato que promove a crescente relevância 

dos cristais com estrutura do tipo scheelita dupla, qual seja, a distribuição aleatória de cátions 

na célula unitária. Além das diversas aplicações tecnológicas que essa família de materiais 

pode fornecer, o estudo da natureza dessa distribuição aleatória de átomos pode levar a uma 

compreensão do mecanismo real que governa a distribuição de cátions nesse tipo de estrutura 

cristalina. Como parte da construção desse conhecimento, este estudo sugere uma conexão 

entre a distribuição de íons e a estabilidade da estrutura, indicando um possível mecanismo 

para a transição de fase sofrida pelo cristal de NaCe(MoO4)2 em alta temperatura. 
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2.3.3.2 Espectroscopia Raman em função da pressão hidrostática 

No intuito de estudar transições de fase estruturais nos microcristais de NaCe(MoO4)2 

em função da pressão hidrostática, foram realizados medidas de espectroscopia Raman in situ 

na faixa de pressão de 1 atm (pressão atmosférica) até 6,4 GPa (limite hidrostático do óleo 

mineral nujol usado como meio transmissor de pressão). Espectros Raman do NaCe(MoO4)2 

em condições extremas de pressão nas regiões de alto e baixo número de onda são mostrados 

na Figura 20. 

Analisando esses resultados, observou-se que com o aumento da pressão os espectros 

permaneceram com a mesma quantidade de modos de vibração até 4,7 GPa, porém as 

intensidades relativas de todos os modos de vibração diminuíram consideravelmente. Os picos 

Raman 8 e 9 diminuíram de intensidade ficando com intensidade da mesma ordem do pico 

Raman 7 (banda larga) que é o modo de vibração de mais baixa intensidade do espectro em 

condições ambientes. 

Figura 20 – Espectros Raman dos cristais de NaCe(MoO4)2 medidos em diferentes valores de 

pressão de 0,2 a 6,4 GPa na região espectral de 1100-30 cm-1, exibindo possível pré-

amorfização em 6,4 GPa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Pelos espectros Raman medidos em valores de pressão acima de 4,7 GPa, observou-se 

que o modo vibracional em torno de 200 cm-1 (pico 12) diminuiu de intensidade ao ponto de 

desaparecer em meio à linha de base do espectro. Esse mesmo efeito aconteceu com os picos 

13, 9 e 8. Os modos de vibração referentes aos estiramentos antissimétricos das unidades 

tetraédricas diminuíram bastante de intensidade, desaparecendo juntamente com os modos da 

rede, em 6,4 GPa. 

Uma vez aplicada a pressão, observa-se uma diminuição da intensidade de todos os 

modos Raman do cristal de NaCe(MoO4)2. A diminuição das intensidades dos modos Raman 

é intrínseca ao processo de compressão. Porém, a largura de linha das bandas Raman 

aumentaram, sugerindo que algum distúrbio foi introduzido pela compressão. Este 

alargamento e o subsequente desaparecimento da intensidade das bandas associadas aos 

modos de rede apontam para uma quebra na simetria translacional do sistema. Logo, observa-

se a possibilidade do início de uma pré-amorfização dos cristais de NaCe(MoO4)2.  

No espectro correspondente ao valor máximo de pressão dos experimentos (6,4 GPa), 

observou-se apenas uma banda Raman bem larga na região de alto número de onda, 

correspondendo aos modos de estiramento simétrico e antissimétrico dos tetraedros (ver 

Figura 20). Aumentar a pressão faz com que o volume diminua e a competição devido à 

repulsão entre as unidades MoO4 faz com que o material se torne desordenado. Porém, os 

grupos atômicos devem permanecer intactos, por isso a existência desses modos vibracionais 

mesmo depois do material ter perdido simetria translacional do sistema. Durante a transição 

da fase cristalina para a fase amorfa, a ordem de longo alcance é destruída, porém os 

tetraedros MoO4, contribuindo com os modos internos para o espectro Raman, permanecem 

como unidades indissolúveis [72]. 

Devido ao baixo limite hidrostático do nujol, os experimentos não puderam seguir até 

a amorfização completa da amostra. Novos experimentos precisam ser conduzidos para que 

seja possível determinar o mecanismo que leva à amorfização induzida por pressão (PIA) dos 

cristais de NaCe(MoO4)2. Porém, mesmo com poucas informações pode-se observar que a 

pressão pode alterar a estrutura do material aqui estudado para acomodar os átomos do cristal 

em uma estrutura de empacotamento mais densa, eventualmente levando a novas fases 

cristalinas ou mesmo produzindo um sólido desordenado. Devido ao alto empacotamento 
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cristalino dos microcristais de NaCe(MoO4)2 será necessário realizar experimentos para 

mostrar que é real a possibilidade de amorfização induzida por pressão nessa amostra devido 

ao alto empacotamento da célula unitária. 

 

2.3.4 Propriedades óticas e fotocatalíticas do NaCe(MoO4)2 

Com o objetivo de analisar as propriedades ópticas dos microcristais de NaCe(MoO4)2 

para avaliar uma possível aplicação em fotocatálise sob luz visível, foram realizados 

experimentos de espectrofotometria por reflectância difusa no UV-visível, como mostrado na 

Figura 21. Analisando a Figura 21(a) pode-se observar que a borda de absorção do molibdato 

de sódio-cério é localizada no espectro em λ > 400 nm. O band gap de energia (Egap) foi 

calculado utilizando o método de Kubelka-Munk, o qual é baseado no uso da curva de 

reflectância difusa para estimar o valor da Egap com boa precisão [73]. A equação de 

Kubelka–Munk para qualquer comprimento de onda é descrita da seguinte forma: 

𝐹(𝑅∞) ≡
(1 − 𝑅∞)2

2𝑅∞
=

𝑘

𝑠
 

(2.8) 

onde F(R∞) é a função de Kubelka–Munk ou a reflectância absoluta da amostra. 

Figura 21 – (a) Espectro de UV-Vis de reflectância difusa e (b) gráfico de [F(R)hυ]1/2 versus E. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Nos experimentos realizados, o óxido de magnésio (MgO) foi a amostra padrão usada 

nas medidas de refletância. Logo, R∞ = Rsample/RMgO, onde R∞ é a refletância quando a amostra 

é infinitamente espessa, k é o coeficiente de absorção molar e s é o coeficiente de 

espalhamento. Para um semicondutor cristalino, foi demonstrado que a absorção óptica 

próxima à borda da banda segue a equação: 

𝛼ℎν = 𝐶1(ℎν − 𝐸𝑔𝑎𝑝)𝑛 (2.9) 

onde α é o coeficiente linear de absorção do material, hν  é a energia do fóton, C1 é uma 

contante de proporcionalidade, e n é a constante associada com o tipo de transição eletrônica 

(n = 1/2, 2, 3/2 e 3 para transições direta permitida, indireta permitida, direta proibida e 

indireta proibida, respectivamente) [74]. 

Lacomba-Perales et al. [75] mostraram que muitos molibdatos e tungstatos com 

estrutura tetragonal do tipo scheelita simples apresentam transição direta permitida. Visto 

isso, os valores de Egap para o cristal de NaCe(MoO4)2 foram calculados usando n = 1/2 na 

Equação 2.9. Logo, em um procedimento típico mostrado na literatura [9,76], usando a função 

de reflectância absoluta descrita da Equação 2.8 com k = 2α e C2 sendo uma constante de 

proporcionalidade, obtêm-se a equação de Kubelka−Munk modificada: 

[𝐹(𝑅∞)hυ]1/2 = 𝐶2(hυ − 𝐸𝑔𝑎𝑝) (2.10) 

Finalmente, o valor do band gap foi obtido plotando o gráfico de [F(R)hυ]1/2 versus 

energia do fóton (E), e o Egap foi medido extrapolando um fit linear da porção linear da curva 

de UV-Vis (Figura 21(b)). 

Vale ressaltar que o valor do band gap adequado para qualquer fotocatalizador de luz 

visível é em torno de 2,0 eV, para que ocorra a utilização máxima da energia solar [77]. 

Observando a Figura 21(b), têm-se que o band gap de energia para o cristal de 

Na0,5Ce0,5MoO4 foi estimada em 2,57 eV, portanto está localizada dentro do espectro do 

visível. Esse valor de energia é similar ao obtido por Yang et al. [78] para o NaCe(MoO4)2, 

mostrando boa concordância com o método descrito anteriormente. Quando comparado com 
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as energias dos cristais de MoO3 (2,92 eV) [78] e Ce2(MoO4)3 (2,68 eV) [79], observa-se que 

a inserção de átomos de sódio e cério na célula unitária causa um deslocamento gradual do 

gap de energia para a região do visível, o que é muito importante para as aplicações baseadas 

em fotocatálise usando energia solar. 

A Figura 22(a-b) mostra a degradação fotocatalítica dos corantes RB (aniônico) e MB 

(catiônico) pelos microcristais de NaCe(MoO4)2. O monitoramento da atividade fotocatalítica 

foi realizado pelas alterações em função do tempo nos espectros de absorbância no UV-Vis 

das soluções aquosas dos corantes. Na Figura 22(a) pode-se observar uma significante 

redução do máximo de absorção nos espectros das soluções de RB após 60 minutos de 

fotodegradação com os microcristais de NaCe(MoO4)2 usados como catalisador (redução de ~ 

90% para 20%). A Figura 22(b) mostra que em 5 minutos de exposição aos microcristais de 

NaCe(MoO4)2 e à luz visível, a banda de absorção máxima dos espectros do corante MB 

diminuiu aproximadamente 65%, onde em seguida, após 60 minutos a banda de absorção 

quase desapareceu, indicando que o corante MB estava totalmente fotodegradado sob luz 

visível. 

A Figura 22(c) apresenta a adsorção dos corantes RB (~10%) e MB (~25%) no 

intervalo de tempo de 30 minutos. Observa-se que a maior adsorção é para o corante azul de 

metileno. Este fato é confirmado pelas medidas de potencial zeta do NaCe(MoO4)2 em 

solução aquosa que apresenta o valor de 31,3 mV (em pH neutro), indicando carga negativa 

na superfície da amostra. Tal fato evidencia que o corante MB (catiônico) pode ser removido 

pelo processo de fisissorção, isto é, a atração eletrostática entre a molécula do corante e a 

superfície do NaCe(MoO4)2. Logo, a remoção do MB em função do tempo, foi observada em 

duas etapas. Na primeira etapa, a superfície negativamente carregada dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2 que promoveu uma rápida adsorção eletrostática das moléculas do corante MB 

da solução. Na segunda etapa, mais lenta, não houve aumento significativo na curva de 

absorção do corante devido ao efeito de adsorção, sendo nessa etapa a degradação provocada 

pela luz visível. 
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Avaliando estes resultados têm-se que o fotocatalisador, NaCe(MoO4)2, teve 

desempenho semelhante ao TiO2, que é o material mais aplicado em fotocatálise. O 

desempenho (adsorção + fotodegradação) dos microcristais de NaCe(MoO4)2 foi de 95% e 

75%, e do TiO2 foi de 90% e 79%, para os corantes MB e RB, respectivamente, sendo que o 

TiO2 obteve esse desempenho em 90 minutos, enquanto que o NaCe(MoO4)2 em 60 minutos 

[53].  

O processo de degradação, que foi acelerado pela adição dos microcristais 

NaCe(MoO4)2, pode ser confirmado observando-se o inset da Figura 22(c) que mostra a 

Figura 22 – Evolução dos espectros de absorção no UV-visível após 60 minutos de iluminação 

para fotodegradação dos corantes (a) RB e (b) MB pelos microcristais de NaCe(MoO4)2. (c) 

Cinética da degradação fotocatalítica baseada na concentração dos corantes RB e MB, e (d) 

Gráficos de determinação das constantes de degradação fotocatalítica dos corantes RB e MB 

usando microcristais de NaCe(MoO4)2 obtidos via rota hidrotérmica. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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fotólise dos corantes. O inset da Figura 22(c) mostra que a fotólise dos corantes RB e MB em 

60 minutos foram de ~50% e ~20%, respectivamente. Após a inserção do fotocatalisador esse 

processo de degradação acelera substancialmente, evidenciando o NaCe(MoO4)2 como um 

material que pode ser utilizado como remediador ambiental. 

A medidas do potencial zeta mostrou a impossibilidade da atração eletrostática entre o 

RB (corante aniônico) e o NaCe(MoO4)2 (superfície aniônica), descartando um processo de 

fisiosorção e confirmando a atividade fotocatalítica neste corante. A Figura 22(c) mostra a 

cinética química pela curva de decaimento exponencial (C/C0). A relação linear de primeira 

ordem foi revelada pela curva de -ln(C/C0) versus tempo de exposição (t) (Ver Figura 22(d)), 

onde C é a concentação de RB e MB no tempo de irradiação t e C0 é a concentração no 

equilíbrio de adsorção do fotocatalizador após irradiação. Após a aplicação do fit linear de 

primeira ordem foram obtidas as constantes de degradação (k): kRemazol = 2,19 x 10-2 e kMethylene 

= 6,66 x 10-2. 

Portanto, podemos ver que o NaCe(MoO4)2 é mais eficiente na remoção de MB do que 

no RB. Estes novos resultados e observações importantes, não relatadas anteriormente na 

literatura, estabelecem os microcristais de NaCe(MoO4)2 puros como um potencial candidato 

de interesse para a remoção e/ou fotodegradação dos corantes orgânicos RB e MB. Com base 

nesses resultados pode-se propor um mecanismo fotocatalítico, onde sob irradiação de luz 

visível, o NaCe(MoO4)2 pode absorver os fótons, causando a separação das cargas e gerando 

pares de elétrons-buracos. Os elétrons que estão na banda de condução (CB) podem ser 

capturados pelo O2 perto da superfície para formar O2
- reativo. Enquanto os buracos (h+) 

gerados na banda de valência (VB) reagem com a água, H2O, para formar radicais OH-, um 

dos mais ativos no processo fotocatalítico, melhorando assim a atividade fotocatalítica [80–

82]. 

 

2.4 Conclusões 

Neste estudo, microcristais de NaCe(MoO4)2 foram sintetizados usando uma rota de 

síntese relativamente simples. Foram avaliadas suas propriedades estruturais, morfológicas e 

vibracionais e realizados estudos de transições de fases em condições extremas de pressão e 
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de temperatura. Além disso, o desempenho dos microcristais de NaCe(MoO4)2 na remoção e 

degradação dos corantes Azul brilhante de remazol R e Azul de metileno sob irradiação de luz 

visível foi avaliado. Os padrões de difração de raios-X mostraram que os microcristais de 

NaCe(MoO4)2 foram obtidos na estrutura tetragonal do tipo scheelita, sem fases secundárias, 

com grupo espacial I41/a (𝐶4ℎ
6 ). A caracterização morfológica mostrou que os microcristais 

possuem morfologia do tipo bipirâmides truncadas com tamanho micrométrico (~1.2 µm) e 

alta uniformidade. Os estudos de transições de fase em alta temperatura usando 

espectroscopia Raman revelaram uma transformação de fase reversível em 748 K. Essa 

transição de fase foi do tipo isoestrutural, confirmada pelo overlap de alguns modos e o 

aparecimento de um pico Raman em 448 cm-1.  O mecanismo que levou à transformação 

isoestrutural a alta temperatura parece estar ligado com a distribuição de átomos de sódio e 

cério na célula unitária. Os estudos com espectroscopia Raman em altas pressões mostraram 

uma possível pré-amorfização dos cristais de NaCe(MoO4)2 em torno de 6,0 GPa, mostrada 

pela diminuição de intensidade dos modos Raman e desaparecimento dos modos da rede. Os 

microcristais exibiram desempenho favorável na remoção e degradação dos corantes RB e 

MB, indicando possibilidade de aplicação desse material como remediador ambiental. Estes 

resultados são muito importantes não somente pela aplicação, mas também para pela 

contribuição à literatura de síntese de molibdatos micrométricos com morfologia e tamanho 

controlados. 
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3. Trióxido de Molibdênio 

 

3.1 Descrição geral 

O óxido de metal de transição, trióxido de molibdênio (MoO3), em diferentes 

morfologias e fases tem atraído a atenção de vários grupos de pesquisa principalmente devido 

às suas propriedades físicas e químicas, apontando para aplicações práticas como 

fotocatalisadores, dispositivos fotocromáticos, sensores de gás e guias de onda [83–86]. O 

trióxido de molibdênio é obtido por diferentes rotas de síntese com várias estruturas 

cristalinas, sendo a fase ortorrômbica o polimorfo termodinamicamente estável (α-MoO3). Por 

seu turno, os polimorfos metaestáveis cristalizam-se nas fases monoclínica (β-MoO3 e MoO3-

II) e hexagonal (h-MoO3) [87–89].  

Os blocos de construção de todas as estruturas cristalinas dos polimorfos do trióxido 

de molibdênio são octaedros [MoO6], que são acoplados entre si através de cantos e bordas na 

fase ortorrômbica termodinamicamente estável (α-MoO3) [87], resultando em uma cadeia em 

ziguezague. A fase monoclínica metaestável (β-MoO3) cristaliza-se com octaedros [MoO6] 

conectados uns aos outros pelos cantos formando um cubo distorcido [88]. A fase hexagonal 

metaestável (h-MoO3) também é construída das mesmas cadeias em ziguezague dos octaedros 

[MoO6] como na fase estável α-MoO3, porém os octaedros são ligadas entre si por 

compartilhamento de cantos, resultando assim em cadeias ao longo do eixo c. Estas ligações 

fazem com que, a fase hexagonal h-MoO3 tenha uma característica estrutural muito 

interessante, que é a presença de túneis (~ 3,0 Å de diâmetro) ao longo da direção c (Figura 

23), onde esses canais apresentam em seu interior cátions diversos (Na, K, NH4, Rb, Cs, Ag) 

e/ou moléculas água, a depender da rota de síntese utilizada. A presença destas espécies no 

interior dos túneis formados por octaedros MoO6 ligados é condição necessária para a 

estabilidade da estrutura hexagonal do trióxido de molibdênio [89]. 

O trióxido de molibdênio hexagonal é um polimorfo cristalino metaestável atraente, e 

tem sido o foco de investigação de vários grupos de pesquisa nas últimas décadas, 
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principalmente devido às suas aplicações promissoras em material para ânodo de baterias de 

lítio, sensoriamento de gás e fotocatálise [89–91]. A combinação de características 

relacionadas à estrutura cristalina e morfologias nanoestruturadas, podem permitir que se 

obtenham novas e/ou melhores propriedades em comparação com sólidos estendidos com 

fases cristalinas estáveis. Estruturas metaestáveis do MoO3 apresentaram melhores 

propriedades quando comparadas com a fase estável α-MoO3 [92,93]. Nesse contexto, 

Takanori et al. [92] mostraram que o β-MoO3 possui uma atividade catalítica muito maior na 

oxidação parcial de metanol do que a fase estável α-MoO3, enquanto Zheng et al. [93] 

mostraram que os nanobastões de h-MoO3 exibem propriedades fotocrômicas e 

eletrocrômicas aprimoradas em comparação com os nanobastões de α-MoO3. Além disso, o h-

MoO3 nanoestruturado tem sido relatado como sendo mais eficiente em aplicações de 

fotocatálise e eletroquímica do que seu respectivo bulk de h-MoO3 [94,95]. 

A possibilidade de sintetizar nanoestruturas de h-MoO3 por rotas rápidas e fáceis, 

como o por exemplo o método de precipitação em meio ácido, permitiu o estudo da 

estabilidade estrutural desses materiais sob diferentes condições extremas de pressão e 

temperatura [96–100]. Foi demonstrado por vários grupos de pesquisa e usando diferentes 

 

Figura 23 – Estruturas cristalinas das fases ortorrômbica α-MoO3 e hexagonal h-MoO3 do trióxido 

de molibdênio. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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técnicas de caracterização que, sob tratamento térmico, nanobastões de h-MoO3 colapsam em 

estruturas de α-MoO3 em temperaturas acima de 675 K [96,98,100]. Sob alta pressão 

hidrostática, microbastões de h-MoO3 com diâmetro de 0,8‐1,2 µm e comprimento de 2,0–4,3 

µm apresentam amorfização induzida por pressão em 13,2 GPa [97].  

Apesar destes trabalhos anteriormente mencionados, o estudo das nanoestruturas de h-

MoO3 em condições extremas ainda é limitado. Experimentos de análise térmica e de difração 

de raios-X a alta temperatura revelaram transição de fase estrutural da fase hexagonal para 

ortorrômbica (h-MoO3 → α-MoO3). No entanto, o mecanismo associado a essa perda de 

estabilidade da fase hexagonal sob condições de alta temperatura ainda não é claramente 

entendido. Assim, os resultados apresentados neste capítulo contribuem para preencher esta 

lacuna, onde foi investigado as propriedades vibracionais em função da temperatura de 

nanobastões de trióxido de molibdênio na fase metaestável hexagonal usando espectroscopia 

Raman in situ. Além disso, foi realizado uma atribuição teórica dos modos Raman da fase h-

MoO3 utilizando teoria do funcional da densidade (DFT). A evolução da morfologia da 

amostra por meio de imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) obtidas em 

condições ex situ e dos dados Raman in situ permitiram acompanhar as alterações 

morfológicas e cristalinas sofridas pela amostra. 

Uma forma bastante utilizada para a obtenção de estruturas ou filmes finos de MoO3 

com fases metaestáveis [88,101] é por sublimação de α-MoO3 comercial, seguida de 

deposição. Haro-Poniatowski et al. [101] observaram que filmes finos de MoO3 obtidos por 

deposição de α-MoO3 comercial utilizando laser pulsado apresentaram uma mistura das fases 

α-MoO3 e β-MoO3. Wang et al. [88] obtiveram grandes quantidades de β-MoO3 por 

sublimação do α-MoO3 na faixa de temperatura de 1123 a 1373 K. No entanto, a sublimação 

de h-MoO3 seguida de deposição não era relatada na literatura. Baseado nessa carência, 

também foi investigado aqui, nanobastões de h-MoO3 sob alta densidade de potência de laser 

e analisado os efeitos térmicos utilizando espectroscopia Raman e imagens de MEV. Um 

feixe de laser foi usado para sublimar os nanobastões de h-MoO3, e a deposição do MoO3 em 

fase de vapor foi estudada detalhadamente usando mapeamento Raman ao redor da cratera de 

ablação formada na amostra.  
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3.2 Procedimentos experimentais 

Nessa seção serão apresentados os procedimentos experimentais utilizados no estudo 

dos nanobastões de h-MoO3. Inicialmente, são descritos a síntese e, em seguida, o aparato 

experimental usado na caracterização do material sintetizado, bem como o aparato utilizado 

nos experimentos à altas temperaturas. 

3.2.1 Síntese dos nanobastões de h-MoO3 

Os nanobastões de h-MoO3 foram obtidos via síntese de precipitação em meio ácido, 

onde em um procedimento típico, 0,1 g de paramolibdato de amônia ((NH4)6Mo7O24·4H2O) 

(pureza 99,5%) produzido pela Sigma-Aldrich, foi dissolvido em 30 ml de água deionizada e 

mantido sob agitação magnética durante 10 minutos. Posteriormente, foram adicionados 5,0 

mL de ácido nítrico concentrado (HNO3) e a solução aquosa foi mantida sob agitação 

magnética e em aquecimento a 85±5 ºC durante um período de 1 hora. O precipitado formado 

foi lavado várias vezes com água deionizada com o auxílio de uma centrífuga até a água de 

lavagem atingir pH 6. A amostra foi seca em temperatura ambiente em atmosfera de ar por 12 

horas. Uma representação ilustrativa do procedimento de síntese dos nanobastões de h-MoO3 

é mostrada na Figura 24. 

Figura 24 – Representação esquemática do procedimento de síntese dos nanobastões de h-MoO3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.2 Caracterização dos nanobastões de h-MoO3 

3.2.2.1 Difração de Raios-X 

Com o objetivo de confirmar a estrutura cristalina das amostras após o procedimento 

de síntese descrito na seção anterior, foram realizados experimentos de difração de raios-X de 

pó, em temperatura ambiente. A caracterização estrutural foi realizada em um procedimento 

semelhante ao descrito anteriormente na seção 2.2.2.1, utilizando o difratômetro de raios-X 

modelo D8 Advance da Bruker Optics (Figura 3). Os parâmetros estruturais dos nanobastões 

de h-MoO3 foram obtidos utilizando o método de Rietveld de refinamento estrutural [55] 

partindo dos dados cristalográficos (.CIF) Nº 4030706, disponíveis na base de dados COD (do 

inglês Crystallography Open Database).  

O refinamento Rietveld foi realizado usando o programa ReX Powder Diffraction 

versão 0.8.1 [102]. Os parâmetros otimizados no refinamento foram o fator de escala, o 

background, posição da amostra em relação ao goniômetro, os parâmetros de rede (a, b, c), a 

largura da lorentziana relacionada ao tamanho do cristalito, os parâmetros de meia largura do 

perfil (U, V, W), ascoordenadas atômicas (x, y, z), o parâmetro isotrópico de temperatura 

(Uiso), e a razão entre Kα1 e Kα2. Os parâmetros estruturais obtidos no refinamento Rietveld 

foram utilizados para modelar a célula unitária com o programa Visualization for Electronic 

and Structural Analysis (VESTA) versão 3.1.8 para Windows [57]. 

3.2.2.2 Espectroscopia no Infravermelho 

Os experimentos de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-

IR) foram realizados no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade Federal 

do Cariri utilizando um espectrômetro modelo Spectrum Two fabricado pela Perkin Elmer 

(Figura 25). Os espectros foram coletados no modo transmitância utilizando pastilhas de KBr 

(brometo de potássio) na região de 450 a 4000 cm-1 com 128 varreduras e resolução espectral 

de 2 cm-1. 
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Figura 25 – Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier modelo Spectrum Two 

utilizado na caracterização vibracional dos nanobastões de h-MoO3. 

 

Fonte: Site do fabricante. 

 

 

3.2.2.3 Espectroscopia Raman 

As análises vibracionais por espectroscopia Raman foram realizadas utilizando um 

espectrômetro micro-Raman modelo Senterra da Bruker Optics equipado com sistema CCD 

(Figura 26), pertencente ao Laboratório de Física dos Materiais (Fismat) do Departamento de 

Física da Universidade Federal do Piauí. Uma linha de laser de estado sólido de 532 nm foi 

utilizada como fonte de excitação. Um microscópio modelo BX-50 da Olympus com lente de 

10x foi utilizado para focalizar o laser na superfície da amostra. As fedas foram ajustadas para 

fornecer uma resolução de 3 cm−1. Os espectros foram obtidos utilizando quatro acumulações 

com o tempo de aquisição de 60 segundos. Os experimentos de espectroscopia Raman em 

função da temperatura foram realizados utilizando o estágio térmico modelo THMS600 

(Figura 6) da Linkam Scientific Instruments em um procedimento semelhante ao descrito 

anteriormente na seção 2.2.2.3. 

Para estudo das propriedades vibracionais em função do aquecimento com laser, dois 

espectrômetros Raman foram utilizados. As amostras foram suportadas sobre lâminas 

microscópicas e queimadas com o próprio laser de excitação dos espectros Raman acoplado 

aos espectrômetros utilizados. Para coleta dos espectros Raman variando a potência do laser 
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incidida sobre a amostra, foi utilizado um espectrômetro modelo T64000 da Jobin Yvon 

(Figura 5) equipado com uma CCD resfriada a nitrogênio líquido, com os espectros obtidos 

utilizando quatro acumulações com um tempo de aquisição de 5 segundos. O efeito de 

aquecimento induzido por laser na amostra, foi investigado realizando dois diferentes 

experimentos, onde em ambos, o feixe de laser foi focado na superfície da amostra, mantido 

fixo na mesma posição durante todo o experimento e a potência do laser incidente foi 

alterada, sendo: 

(i) Experimento 1 – A potência do laser foi gradualmente aumentada, de 8 mW 

para 600 mW. 

(ii) Experimento 2 – A potência do laser foi abruptamente aumentada e apenas 

dois valores da potência do laser incidente foram coletados, sendo esses em 8 

mW (baixa potência do laser incidente) e 80 mW (alta potência do laser 

incidente). 

Figura 26 – Espectrômetro Raman modelo Senterra utilizado no estudo de transições de fase 

induzidas por temperatura nos nanobastões de h-MoO3. 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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O mapeamento Raman dos nanobastões de h-MoO3 foi realizado utilizando um 

espectrômetro Raman confocal pertencente à Central Analítica da UFC modelo alfa300 

produzido pela WiTeC (Figura 27). Para a aquisição dos mapas Raman, a amostra foi movida 

nos eixos x e y, enquanto a ótica de excitação e coleta permaneceram fixas. Cada espectro 

Raman no mapa foi coletado com um tempo de aquisição de 1 segundo. Em ambos os 

sistemas, uma lente de microscópio com ampliação de 100x (diâmetro do spot do laser ~ 1,0 

µm) foi usada para focalizar o feixe de laser na superfície da amostra, e a abertura da fenda 

foi definida para uma resolução de 2 cm−1. 

Os mapas Raman foram coletados em uma região selecionada de 40 x 40 µm2 onde foi 

programada uma varredura de 160 pontos por linha e 160 linhas por imagem, totalizando 

25600 espectros Raman por mapa. A fim de evitar aquecimento da amostra, foi utilizado uma 

potência de 0,07 mW para coleta dos espectros de mapeamento. Para a montagem dos mapas, 

foi utilizado para cada fase cristalina do MoO3, uma parte do espectro Raman coletado. A fase 

Figura 27 – Espectrômetro Raman confocal modelo alfa300 da WiTeC utilizado para aquisição dos 

mapas Raman. 

 

Fonte: Site do fabricante. 
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α-MoO3 foi representada pela região espectral de 800 a 840 cm-1; a fase h-MoO3 pela região 

de 870 a 920 cm-1; e a fase β-MoO3 pela região de 845 a 855 cm-1. A escolha das regiões foi 

realizada baseado nos picos característicos de cada estrutura cristalina do MoO3. Finalmente, 

cada imagem Raman 2D foi criada a partir de 25600 pixels.  

3.2.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

A caracterização morfológica dos nanobastões de h-MoO3 foi realizada em um 

procedimento semelhante ao descrito anteriormente na seção 2.2.2.4, utilizando o microscópio 

eletrônico de varredura de emissão de campo (FEG-MEV) modelo Quanta 450 FEG 

produzido pela FEI company (Figura 8). 

3.2.3 Cálculos Computacionais 

As atribuições dos modos vibracionais dos nanobastões de h-MoO3, foi realizado 

mediante cálculos DFT no cristal de trióxido de molibdênio na fase hexagonal partindo dos 

dados cristalográficos obtidos por difração de raios-X. É importante ressaltar que todo o 

procedimento do cálculo foi realizado pelo Dr. José Gadelha da Silva Filho. A célula unitária 

foi totalmente relaxada pelos cálculos da teoria do funcional da densidade (DFT) [103], 

empregando o código de onda plana QUANTUM-ESPRESSO [104]. Uma vez que os 

cálculos foram feitos utilizando uma célula unitária, estão foi possível assinalar as vibrações a 

direções específicas na estrutura cristalina, conforme descrição mais adiante na Tabela 3.2. 

Foram utilizados pseudopotenciais para representar as regiões atômicas nucleares [105,106] 

juntamente com a aproximação de densidade local de Perdew-Zunger (LDA) [107] para a 

correlação de troca. 

3.3 Resultados e Discussões 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos e suas respectivas discussões. 

Inicialmente apresentam-se os resultados da caracterização estrutural e morfológica das 

amostras de h-MoO3. Em seguida analisa-se o espectro vibracional da amostra utilizando 

espectroscopias Raman e no infravermelho. Por último, os resultados do estudo da perda de 

estabilidade dos nanobastões quando submetido à altas temperaturas são apresentados e 

discutidos. 
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3.3.1 Propriedades estruturais dos nanobastões de h-MoO3 

Após o procedimento de síntese, foram realizados experimentos de difração de raios-X 

de pó, em temperatura ambiente a fim de descrever as propriedades estruturais das amostras. 

A Figura 28 apresenta o padrão de difração experimental e calculado pelo método de Rietveld 

dos nanobastões de h-MoO3. O refinamento estrutural mostrou boa correlação entre o padrão 

de difração experimental e calculado, sem nenhum pico adicional observado, confirmando a 

pureza de fase do pó de MoO3 na estrutura hexagonal. 

As respectivas posições dos picos de difração no padrão de DRX estão em boa 

concordância com os resultados reportados na carta cristalográfica COD n° 4030706 

(estrutura hexagonal, com grupo especial P63/m (𝐶6ℎ
2 ), contendo seis moléculas por célula 

unitária (Z = 6)). A representação esquemática da célula unitária hexagonal do cristal de h-

MoO3 é mostrada na Figura 29, onde pode-se observar que os átomos de molibdênio (Mo) são 

Figura 28 – Difratograma observado e calculado pelo método de Rietveld dos nanobastões de h-

MoO3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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coordenados por seis átomos de oxigênio (O) (cor vermelha) formando octaedros [MoO6]. 

Mais detalhes sobre os parâmetros estruturais obtidos no refinamento Rietveld são mostrados 

na Tabela 3.1, onde observa-se que os valores dos indicadores de qualidade do refinamento 

(R’s) estão dentro dos limites aceitáveis. 

 

Figura 29 – Representação esquemática da célula unitária hexagonal em condições atmosféricas 

correspondente ao cristal de h-MoO3 vista sobre diferentes eixos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros de rede, indicadores de qualidade do refinemento estrutural e coordenadas 

atômicas obtidas pelo refinamento Rietveld dos nanobastões de h-MoO3. 

Parâmetros de 

Rede 

R’s Atomos Occ. x y z 

a = 10,592(8)  Rexp = 8,75% Mo 1,0 0,3588 0,4612 0,2500 

c = 3,718(6) Å Rwp = 15,67% O1 1,0 0,1689 0,1983 0,2500 

α = β = 90º/ γ = 120º Rp = 11,61% O2 1,0 0,2009 0,5041 0,2500 

V=361,74 Å GoF = 1,79 O3 1,0 0,6022 0,5242 0,2500 

 

3.3.2 Propriedades morfológicas dos nanobastões de h-MoO3 

A morfologia do material preparado foi avaliada por microscopia eletrônica de 

varredura. A Figura 30 apresenta imagens de MEV do material obtido em baixa e alta 

magnificação, respectivamente. Avaliando a Figura 30(a) observa-se que o material formado 

possui morfologia única do tipo nanobastão reto, sem conecções entre os bastões. Além disso, 

o material preparado possui alta homogeneidade morfológica, sem nenhuma partícula de 

impureza, material amorfo ou agregados. Na Figura 30(b) observa-se que todos os 

nanobastões apresentam superfície lisa e uniforme, além de fracamente facetada com seção 

transversal hexagonal e irregular. Na Figura 30(c) pode-se observar a distribuição de 

comprimento e diâmetro dos nanobastões, onde o comprimento dos bastões está em um 

intervalo entre 2 e 12 μm, com a média de aproximadamente 5,6 μm e o diâmetro entre 80 e 

450 nm, com uma média de cerca de 220 nm. A razão de aspecto (comprimento/diâmetro) 

obtida é de aproximadamente 25. 

A Figura 30(d) apresenta a análise elementar dos nanobastões através da técnica de 

EDS, para avaliação da composição atômica da amostra. Os resultados mostram apenas o 

sinal de quatro tipos de elementos: Mo, O, Al e C. Os átomos de molibdênio e oxigênio são 



 

75 

 

constituintes dos nanobastões de trióxido de molibdênio hexagonal, porém os átomos de 

carbono e de alumínio presentes no espectro são atribuídos à fita de carbono condutora 

utilizada para fixar a amostra sobre os porta amostras (stubs) que por sua vez são de alumínio. 

Através das imagens de MEV e a análise elementar por EDS, avaliou-se que os nanobastões 

de h-MoO3 apresentam alta pureza morfológica e elementar, mostrando a eficiência do 

processo de síntese empregado. 

Figura 30 – Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura em (a) baixa e (b) alta 

magnificação dos nanobastões de h-MoO3 obtidos pelo método de precipitação. (c) Distribuição do 

diâmetro e comprimento lateral e (d) espectro de EDS dos nanobastões. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3.3 Propriedades vibracionais dos nanobastões de h-MoO3  

Para obtenção do número de modos vibracionais previstos para o cristal de MoO3 na 

estrutura hexagonal (h-MoO3), utilizou-se o método dos sítios de simetria proposto por 
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Rousseau et al. [61]. Sabendo que o cristal de trióxido de molibdênio apresenta grupo espacial 

P63/m (𝐶6ℎ
2 ) e contém 24 átomos na célula primitiva, são previstos 72 graus de liberdade no 

centro da zona de Brillouin (ponto Γ).  

Do total de 72 modos de vibração, a análise de teoria de grupo prevê um total de 69 

modos ópticos e 3 modos acústicos. Os modos ópticos são distribuídos entre as representações 

irredutíveis do grupo fator C6h como descrito na seguinte equação: 

Γ𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 = 8𝐴𝑔 + 4𝐵𝑔 + 3𝐴𝑢 + 8𝐵𝑢 + 16𝐸2𝑔 + 8𝐸2𝑢 + 8𝐸1𝑔 + 14𝐸1𝑢. (3.1) 

As regras de seleção mostram que os modos com simetria Ag, E2g e E1g são Raman 

ativos, os modos com simetria Au e E1u são ativos no infravermelho. Desta forma, para o 

cristal de h-MoO3 têm-se 32 modos de vibração ativos no Raman e 17 modos ativos no 

infravermelho, como descrito nas equações abaixo: 

Γ𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛 = 8𝐴𝑔 + 16𝐸2𝑔 + 8𝐸1𝑔, (3.2) 

Γ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 = 3𝐴𝑢 + 14𝐸𝑢. (3.3) 

A Figura 31 apresenta os espectros Raman experimental em condições ambientes 

(preto) e teórico obtido pelos cálculos DFT (azul) na região espectral de 1100 a 50 cm-1. 

Dezoito modos Raman são observado experimentalmente. Esse número de modos apresentado 

no espectro apresenta boa concordância com outros trabalhos da literatura [96,108,109]. 

Como se pode ver, existem menos modos ativos do que o esperados pela teoria de grupos. Em 

princípio, isso é uma consequência da ocorrência de modos Raman com números de onda 

muito próximos, que não são resolvidos no espectro não polarizado [110], e/ou consequência 

da degenerescência acidental dos modos. 

Analisando a Figura 31, nota-se que quase todas as bandas Raman experimentais estão 

de acordo com os modos de vibração teóricos, exceto os modos vibracionais em 966 cm-1 e 

915 cm-1. De fato, apenas quatro modos Raman calculados foram encontrados acima de 750 

cm-1, o que discorda das observações experimentais. Esse efeito pode estar relacionado a 

pequenos defeitos no cristal sintetizado, que diminuem a ordem de longo alcance da rede e 
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promovem o aparecimento de novos modos Raman. Vale ressaltar que vários espectros 

Raman foram coletados em diferentes pontos da amostra e não foram observadas mudanças 

significativas, indicando que a estrutura cristalina da amostra sintetizada é homogênea. 

De acordo com a atribuição de modos realizadas através dos resultados do DFT, as 

bandas Raman experimentais em 988 cm-1 e 977 cm-1 podem ser atribuídas como modos de 

estiramento simétrico da ligação Mo=O com simetrias E2g e Ag, respectivamente. Modos 

vibracionais experimentais em 900 cm-1 e 878 cm-1 estão associadas ao estiramento 

antissimétrico da ligação dupla Mo=O. O pico Raman estreito em 690 cm-1 é atribuído a uma 

vibração scissoring das ligações O-Mo-O. Os modos Raman entre 500 e 350 cm-1 estão 

associadas a vibrações de rocking e scissoring das ligações O-Mo-O. A banda de baixa 

intensidade em 315 cm-1 corresponde uma vibração twisting com simetria Ag, enquanto as 

bandas a 247 cm-1 e 217 cm-1 são atribuídas a modos E1g. Os modos de baixa frequência 

abaixo de cerca de 200 cm-1 são predominantemente dominados por flexão de ângulo de 

Figura 31 – Espectros Raman experimental e teórico do cristal de MoO3 hexagonal em condições 

ambientes de pressão e temperatura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ligação e torções no octaedro MoO6. As bandas Raman localizadas em 177 cm-1, 161 cm-1, 

132 cm-1, 117 cm-1 e 85 cm-1 são associadas com modos da rede. A assinatura dos modos 

experimental atribuídas a partir dos cálculos teóricos está listada na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Simetria dos modos Raman experimentais (ωexp), calculados usando DFT (ωcal) e 

atribuição dos modos Raman do cristal de trióxido de molibdênio (h-MoO3). 

Simetria dos modos ωexp (cm-1) ωcal (cm-1) Atribuição 

E2g 988 953 νs(MoO2)(plano a-b) 

Ag 977 952 νs(MoO2)(plano a-b) 

- 966 - - 

- 915 - - 

E2g 900 882 νa(MoO2)(plano a-b) 

Ag 878 843 νa(MoO2)(plano a-b) 

E1g 690 702 sc(MoO2)(eixo c) 

Ag 490 488 ρ(MoO2)(plano a-b) 

E2g - 482 ρ(MoO2)(plano a-b) 

Ag 414 385 sc(MoO2)(plano a-b) 

E2g 397 381 sc(MoO2)(plano a-b) 

E2g 315 314 tw(MoO2)(plano a-b) 

Ag - 304 tw(MoO2)(plano a-b) 

E1g 247 243 tw(MoO2)(eixo c) 

Ag - 233 sc(MoO2)(plano a-b) 

E1g 217 215 tw(MoO2)(eixo c) 

E2g - 201 δ(MoO6)(plano a-b) 

Ag 177 180 δ(MoO6)(plano a-b) 

E2g 161 156 δ(MoO6)(plano a-b) 

E1g 132 130 δ(MoO6)(eixo c) 
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Ag 119 128 τ(MoO6)(plano a-b) 

E2g 85 94 τ(MoO6)(plano a-b) 

Nomenclatura: νs = estiramento simétrico; νa = estiramento antissimétrico; sc = 

scissoring; ρ= rocking; tw = twisting; δ = flexão; τ =torção. 

 

3.3.3.1 Espectroscopia Raman em função da temperatura 

Um estudo do comportamento vibracional em condições de altas temperaturas foi 

realizado nas amostras de h-MoO3. A Figura 32 apresenta os espectros Raman em função da 

temperatura dos nanobastões de h-MoO3 no intervalo de temperatura de 300 a 795 K. Os 

modos Raman apresentaram diversas mudanças na largura de linha e intensidade relativa 

entre a temperatura ambiente e 630 K (espectros na cor preto). Somente na faixa de 

temperatura de 675 K e 690 K (espectros na cor vermelha) mudanças mais significativas 

foram observadas, como o aparecimento de novos modos vibracionais. As alterações 

observadas nos espectros Raman evidenciam que os nanobastões apresentaram uma transição 

de fase, partindo da fase hexagonal (fase metaestável inicial) para a fase ortorrômbica (fase 

estável) [111]. Esta transição estrutural é completada em 705 K, onde todos os picos Raman 

referentes à fase hexagonal desaparecem, ficando somente os modos de vibração da fase 

ortorrômbica (espectros na cor azul). 

A dependência do número de onda em função da temperatura do cristal de h-MoO3 

é mostrada na Figura 33, seguindo o modelo de decaimento de fônons proposto por Balkanski 

et al. [69] já anteriormente descrito no capítulo anterior. Entretanto, agora mostra-se tanto a 

dependência para as frequências como para a largura de linha: 

𝜔(𝑇) = 𝜔0 + 𝛼 (1 +
2

𝑒𝑥 − 1
) + 𝛽 [1 +

3

𝑒𝑦 − 1
+

3

(𝑒𝑦 − 1)2], 
(3.4) 

𝛤(𝑇) = 𝛤0 + 𝛾 (1 +
2

𝑒𝑥 − 1
) + 𝛿 [1 +

3

𝑒𝑦 − 1
+

3

(𝑒𝑦 − 1)2], 
(3.5) 

onde 𝑥 =
ℏ𝜔0

2𝐾𝐵𝑇
, 𝑦 =

ℏ𝜔0

3𝐾𝐵𝑇
, ћ é a constant de Planck dividida por 2π, T é a temperatura 

absoluta, KB é a constante de Boltzmann, α e 𝛾 são coeficientes de temperatura de primeira 
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ordem (∂ω/∂T), e β e 𝛿 são coeficientes de temperatura de segunda ordem. Os valores de 

intercessão de número de onda ω0 e as inclinações α e β obtidos pelo ajuste dos dados 

experimentais estão listados na Tabela 3.3. 

Figura 32 – Espectros Raman dos nanobastões de h-MoO3 em diferentes valores de temperatura entre 

300 K e 795 K nas regiões espectrais de (a) 1100-600 cm-1 e (b) 550-50 cm-1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 33 – Número de onda vs. temperatura para os modos Raman dos nanobastões de h-MoO3. As 

linhas vermelhas são os ajustes dos dados experimentais para as fases hexagonal e ortorrômbica de 

acordo com a eq. 3.4. As linha tracejadas verticais indicam o intervalo de temperatura em que o h-

MoO3 apresenta transição de fase estrutural. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 3.3 – Números de onda experimentais ωobs (cm−1), ω0 (cm−1) e coeficientes de temperatura α e β 

para as fases hexagonal e ortorrômbica dos nanobastões de MoO3. 

h-MoO3 α-MoO3 

Ref. 

[96,1

08,10

9] 

ωobs 

(cm-1) 

(300K) 

𝝎(𝑻) 

(300-690K) 

ωobs 

(cm-1) 

(705K) 

𝝎(𝑻) 

(705-795K) 

ω0 α 𝜷 ω0 α 𝜷 
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- - - - 991 991 0,00 0,00 996 

977 977 -9,18 0,30 - - - - 978 

915 916 -17,80 0,50 - - - - 912 

900 900 11,234 -0,30 - - - - 901 

878 877 10,02 -0,18 - - - - 880 

- - - - 818 818 -4,02 0,06 823 

690 691 -2,33 0,04 - - - - 691 

- - - - 661 661 5,09 -0,07 667 

490 488 3,67 -0,05 - -  - 492 

- - - - 467 467 7,29 -0,05 473 

414 414 2,01 -0,02 - - - - 413 

397 397 -1,09 0,01 - - - - 398 

- - - - 375 375 -1,25 0,01 380 

- - - - 334 343 -1,28 -0,01 338 

315 314 3,90 -0,02 - - - - 319 

- - - - 282 282 2,20 0,00 293 

247 247 0,92 0,00 - -  - 250 
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- -  - 236 236 0,99 0,00 247 

217 217 0,79 0,00 - - - - 219 

- - - - 212 212 -9,08 0,06 216 

- - - - 192 192 0,99 0,00 197 

177 177 0,47 0,00 - - - - 176 

161 161 0,92 0,00 - - - - 162 

- -  - 147 147 0,62 0,00 159 

132 132 0,74 0,00 - - - - 134 

- - - - 123 133 -0,46 0,00 129 

119 118 0,63 0,00 - -  - 121 

- - - - 112 114 0,26 0,00 116 

- - - - 93 93 -2,30 -0,01 100 

85 85 0,128 0,00 - - - - 85 

- - - - 80 80 0,11 0,00 89 

Avaliando a Figura 33 observa-se que alguns fônons apresentam efeitos bastantes 

diferentes do usual ainda na fase de baixa temperatura. O número de onda (ω) e a largura a 

meia altura (FWHM) (Γ) em função da temperatura para algumas bandas Raman foram 

selecionadas na fase hexagonal pura (temperatura abaixo de 675 K) e são mostradas na Figura 

34. Embora nenhuma transformação estrutural de fase deva ocorrer a temperaturas abaixo de 
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675 K, foram observadas mudanças no gráfico ω versus T (Figura 34(a)) e no gráfico versus 

T (Figura 34(b)) em cerca de 460 K e 570 K que claramente se afasta do modelo anarmônico 

previsto [69]. 

Figura 34 – O comportamento em função da temperatura do (a) número de onda e da (b) largura a 

meia altura FWHM de algumas bandas Raman selecionadas na fase hexagonal (abaixo de 680 K) dos 

nanobastões de MoO3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Analisando os autovetores obtidos pelos cálculos DFT, observa-se que os modos 

vibracionais que se afastavam do modelo previsto nos valores de temperatura de 460 K e 570 

K estão relacionados a vibrações que promovem o deslocamento dos cantos dos octaedros 

para dentro dos túneis formados na estrutura cristalina da fase hexagonal. Portanto, esses 

modos Raman são sensíveis a mudanças na densidade de preenchimento dos túneis por 

espécies intercaladas dentro da estrutura cristalina da fase hexagonal, visto que a fase 

hexagonal do MoO3 é estabilizada por íons de metal monovalente, água e/ou amônia contidas 

nos canais [83,96,112]. A Figura 35(a) apresenta um autovetor associado a um modo 

vibracional da fase hexagonal para ilustrar esse efeito, além de contar com um QRcode 
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(Figura 35(b)) que contém um vídeo obtido a partir dos cálculos computacionais, 

exemplificando o comportamento desses modos vibracionais. 

 

Figura 35 – (a) Ilustração de um autovetor obtido pelos cálculos computacionais associado a um modo 

vibracional do cristal de h-MoO3 e (b) QRcode contendo um vídeo ilustrativo do comportamento do 

modo vibracional. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A alta intensidade dos modos Raman referentes às ligações Mo-O do trióxido de 

molibdênio impede que os picos Raman dos íons amônio e água não sejam visíveis no 

espectro Raman, devido à radiação de fundo. O espectro de infravermelho (FTIR) coletado 

em condições ambientes, por sua vez, indica a presença de água e amônia na amostra de h-

MoO3, na faixa espectral entre 3000-3500 cm-1 e 1300-1700 cm-1 como mostrado na Figura 

36. Esta hipótese explica as descontinuidades no comportamento dos fônons em função da 

temperatura. 

Vários grupos de pesquisa realizaram análise térmica em nanobastões de h-MoO3 e 

mostraram que em temperaturas entre 370 K e 470 K moléculas de água que estão adsorvidas 

nas superfícies dos nanobastões sofrem desorção, e que também  em aproximadamente 570 K 

inicia-se a liberação de água e amônia (e/ou outros íons monovalentes) dos canais existentes 

na estrutura dos nanobastões de h-MoO3 [83,96,112]. Logo, concluímos que removidos esses 

íons dos canais, a amostra sofre transição de fase, saindo da fase hexagonal para a fase 

ortorrômbica. Portanto, as descontinuidades observadas em 460 K e 570 K no gráfico ω 

versus T (Figura 34(a)) e em Γ versus T (Figura 34(b)) são devidas à perca de água adsorvida 
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na superfície da amostra e ao início da perca de moléculas de água cristalina e íons de amônia 

(devido ao molibdato de amônia usado no procedimento de síntese) estruturalmente 

intercalados nos canais internos da estrutura h-MoO3. 

Figura 36 – Espectro de infravermelho dos nanobastões de h-MoO3 em condições ambientes de 

pressão e temperatura. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 37(a-b) mostra as imagens de MEV dos nanobastões de h-MoO3 tratados 

termicamente a 690 K (limiar de transição de fase). Os espectros destacados em vermelho na 

Figura 32 mostram que os modos Raman das fases hexagonais e ortorrômbicas coexistem. 

Pelas imagens de MEV da Figura 37(a-b) confirma-se que alguns nanobastões passam por 

transição de fase mais rápido do que outros, deixando uma mistura de nanobastões de h-MoO3 

e microplacas α-MoO3, nesta faixa de temperatura. A ausência dos nanobastões com 

morfologia parcialmente transformadas sugere que a instabilidade gerada na estrutura 

cristalina dos nanobastões leva a uma transformação abrupta da morfologia (e fase) ao longo 

de todo o bastão, evidenciando que a transição de fase observada é de primeira ordem, embora 

os espectros Raman mostrem uma coexistência de fases. A Figura 37(c-d) apresenta a 
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morfologia da amostra tratada a 795 K. Após o tratamento térmico a 795 K, microplacas de α-

MoO3 geradas pelo colapso dos nanobastões de h-MoO3 coalescem para formar microplacas 

lamelares na estrutura ortorrômbica (α-MoO3), como mostrado na Figura 32 pelos espectros 

Raman característicos do trióxido de molibdênio ortorrômbico (espectros na cor azul).  

Figura 37 – Imagens de MEV dos nanobastões de MoO3 tratados termicamente a (a-b) 690K (limiar da 

transição de fase) e (c-d) 795K (temperatura máxima utilizada nos experimentos). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 38(a) mostra a evolução de duas bandas Raman bem definidas localizadas, à 

temperatura ambiente, em 132 cm-1 e 117 cm-1. Observou-se que o número de onda da banda 

Raman localizada em 132 cm-1 permanece inalterado até 690 K, enquanto que, a banda 

Raman localizada em 117 cm-1, desloca-se para baixas frequências nesta faixa de temperatura. 

A Figura 38(b) apresenta a diferença de número de onda (ω132 - ω 117) dessas bandas Raman 

em função da temperatura da amostra. O gráfico mostra que ω132 - ω 117 aumenta linearmente 

como função da temperatura. Por conseguinte, a frequência destas bandas Raman pode ser 

facilmente utilizada para determinar a temperatura dos nanobastões de h-MoO3 na faixa de 
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temperatura da qual o material ainda permanece na fase hexagonal (entre 300 e 690 K). A 

temperatura dos nanobastões pode ser determinada pela equação empírica mostrada abaixo: 

𝑇 (𝐾) =  29,04 ∗ (ω132 – ω117 − 4,19), (3.6) 

onde o máximo de erro absoluto calculado foi de 12 K, quando comparado com os valores de 

temperatura usados nos experimentos. Assim esses resultados mostram uma interessante 

aplicabilidades dos nanobastões de h-MoO3 como sensores de temperatura termo-optico. 

Figura 38 – (a) Evolução em função da temperatura de dois modos Raman localizados em 132 cm-1 e 

em 117 cm-1 e (b) a diferença entre o número de onda desses modos Raman (ω132 – ω117) em função da 

temperatura da amostra. As linhas pontilhadas são guias para os olhos. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3.3.2 Espectroscopia Raman em função do aquecimento com laser 

Os espectros Raman dos nanobastões medidos na faixa espectral de 1100-50 cm-1 

usando uma taxa de aumento gradual para as potências do laser incidente (Experimento 1) são 

mostrados na Figura 39(a), onde vemos que nenhuma transição de fase foi observada 

aquecendo a amostra com uma taxa gradual crescente de potência incidente do laser de 8 mW 

até 600 mW. A Figura 39(b) apresenta os espectros Raman dos nanobastões submetidos a 
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tratamento térmico mudando abruptamente a potência do laser de 8 mW para 80 mW 

(Experimento 2), onde para o maior valor de potência do laser incidente, o espectro Raman 

correspondente apresenta picos Raman bem definidos e característicos da fase α-MoO3 

[87,113,114]. 

Figura 39 – Espectros Raman dos nanobastões de h-MoO3 em diferentes valores de potência do laser 

utilizando as dinâmica de tratamento do (a) Experimento 1 e (b) Experimento 2 (ver texto). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Imagens de MEV correspondentes aos nanobastões de h-MoO3 submetidos a 

condições de incidência de laser referentes aos experimentos 1 e 2, podem ser observadas na 
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Figura 40. A Figura 40(a) indica que as amostras, após serem tratadas termicamente pelo 

aumento gradual da potência do laser (Experimento 1), preservam a forma e o tamanho dos 

nanobastões. Ao contrário do observado no Experimento 1, os nanobastões foram sublimados 

na região do spot do laser durante o Experimento 2, formando uma cratera de ablação na 

superfície da amostra, como pode ser observado na Figura 40(b). A formação desta cratera de 

ablação indica que em 80 mW de potência do laser incidente, a temperatura na região focal 

alcançou valores superiores a 973 K, que é a temperatura crítica em que o MoO3 apresenta 

uma taxa de volatilização muito alta [115,116]. Logo, observando as imagens de MEV 

mostradas na Figura 40, nota-se que no interior da cratera o material apresenta morfologia 

predominante da fase ortorrômbica, confirmando assim os resultados obtidos por Raman que 

evidenciam uma transição de fase estrutural induzida pelo aquecimento com o laser. 

Figura 40 – Imagems de MEV dos nanobastões de h-MoO3 após serem submetidos ao ciclo de 

tratamento térmico do (a) Experimento 1 e (b) Experimento 2 utilizando irradiação de laser. O círculo 

pontilhado em (a) representa a posição do spot do laser no esquema de medições do Experimento 1. 

Em (b), observa-se a cratera criada na região focal do feixe de laser. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Utilizando o modelo empírico mostrado na Equação 3.6, foi calculada a temperatura 

da amostra em função da potência do laser incidente durante o experimento 1. Como 

mostrado na Figura 41, a temperatura da amostra aumentou rapidamente até 

aproximadamente 473 K para uma potência incidente do laser abaixo de 20 mW. Entre 20 e 

37 mW, a temperatura oscila em torno de 470 K e em valores de potência em torno de 50 mW 

a temperatura da amostra diminui para 363 K. Para valores de potência entre 100 e 200 mW, a 

temperatura da amostra aumenta novamente e atinge a temperatura máxima de 490 K. Ao 

aumentar ainda mais a potência do laser de 200 para 600 mW, a temperatura da amostra cai 

para cerca de 463 K.  

Figura 41 – Temperatura no ponto focal em função da potência do laser incidente durante o 

Experimento 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Estes resultados mostram que os efeitos de aquecimento do laser observados nos 

nanobastões de h-MoO3 durante os Experimentos 1 e 2 são completamente dependentes da 

dinâmica de aquecimento, isto é, variam com a taxa de aumento progressiva ou abrupta da 

potência do laser. Durante o Experimento 1, os nanobastões foram capazes de suportar altas 

potências de laser incidente sem sofrer qualquer alteração estrutural ou morfológica, enquanto 

que, no Experimento 2, um menor valor de potência incidente foi suficiente para produzir 
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mudanças abruptas na estrutura e morfologia dos nanobastões. Isso indica que a condução de 

calor na amostra modifica-se durante o tratamento térmico promovido pelo esquema de 

tratamento térmico realizado no Experimento 1. 

A amostra é formada por uma rede de nanobastões dispostos aleatoriamente, como 

mostra a imagem MEV da Figura 40(a). Diferentemente de um material bulk, onde a energia 

térmica gerada no ponto do laser se difunde para a área externa em todas as direções, em 

nanomateriais unidimensionais, como os nanobastões, a energia térmica gerada no ponto focal 

difunde-se ao longo de cada estrutura individual e o pequeno tamanho dos nanobastões, 

juntamente com o contato térmico pobre entre os nanobastões adjacentes, impedem que o 

calor se dissipe, aquecendo os mesmos. Portanto, a condutividade térmica da rede de 

nanobastões depende principalmente da qualidade dos contatos térmicos entre os mesmos. 

O tratamento térmico em nanomateriais é uma abordagem bem estabelecida pela 

literatura. O protocolo de tratamento térmico convencional inclui tratamento térmico de 

recozimento a alta temperatura no vácuo [117,118], tratamento térmico por meio do efeito 

Joule [119,120], além do recozimento a laser, que também tem sido usado com sucesso [121–

123]. Em todas essas abordagens, o tempo de recozimento é um parâmetro crítico. Portanto, a 

condutividade térmica da rede de nanobastões foi melhorada no Experimento 1 devido ao 

maior tempo de exposição da amostra ao feixe de laser. O aumento gradual da potência do 

laser durante o Experimento 1 permitiu um aquecimento gradual da amostra, levando a uma 

melhoria dos contatos térmicos entre os nanobastões que são diretamente irradiados pelo feixe 

de laser e os vizinhos que não são irradiados. Visto isso, têm-se que os nanobastões formam 

melhores contatos térmicos uns com os outros, dissipando o calor, promovendo o aumento na 

região aquecida e levando a uma diminuição da temperatura na região focal da amostra [121–

123]. 

Imagens de MEV foram usadas para investigar a formação da fase α-MoO3 em várias 

crateras obtidas pelo procedimento descrito no Experimento 2. Dois mecanismos de formação 

da fase α-MoO3 foram identificados: 

(i) No primeiro, a fase α-MoO3 foi obtida por um processo de nucleação e 

crescimento na superfície dos nanobastões de h-MoO3. Neste processo, as moléculas de MoO3 
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sublimaram devido à alta temperatura [124,125] na região focal depositando-se na forma de 

pequenas esferas na superfície dos nanobastões de h-MoO3 vizinhos (Figura 42(a)). O 

acúmulo de MoO3 em fase de vapor leva ao crescimento dessas esferas (Figura 42 (b)) e à 

subsequente formação dos flocos bem cristalizados, como mostra a Figura 42(c). 

(ii) O segundo mecanismo de formação da fase α-MoO3 ocorre através de uma 

transição estrutural abrupta dos nanobastões h-MoO3 localizados muito próximos à cratera e 

expostos à temperaturas entre 695 K e 973 K, sem sublimação de nanobastões (Figura 42(d)). 

Este mecanismo é o mesmo observado para a transição estrutural (e morfológica) dos 

nanobastões de h-MoO3 submetidos a temperatura controlada, mostrada na seção 3.3.3.1. 

Figura 42 – Imagens de MEV da formação da fase α-MoO3 durante o Experimento 2 pela deposição 

(a-c) de MoO3 sublimado na superfície dos nanobastões de h-MoO3. (d) Transição de fase de primeira 

ordem de h-MoO3 → α-MoO3. Barras de escala = 1 µm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 43 (a) mostra a imagem de MEV dos nanobastões de h-MoO3 submetidos a 

uma potência de laser abrupta de 80 mW (Experimento 2), no qual um corte adicional foi feito 

usando o feixe de laser em movimento. O mapeamento Raman foi utilizado para investigar as 

fases cristalinas de MoO3 geradas pela deposição do MoO3 na fase de vapor ao redor da 
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cratera (cratera+corte) na área mostrada na Figura 43(a). Os espectros Raman obtidos foram 

utilizados para representar graficamente as imagens Raman 2D mostradas nas Figura 43 (b-d), 

que representam as fases h-MoO3, α-MoO3 e β-MoO3, respectivamente. 

Figura 43 – (a) Imagem de MEV dos nanobastões de h-MoO3 submetidos a uma potência laser 

incidente de 80 mW. Imagens Raman 2D das fases (b) h-MoO3, (c) α-MoO3 e (d) β-MoO3. (e) 

Espectros Raman selecionados em pontos distintos marcados em (a). Barras de escala = 8 µm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A imagem Raman 2D na Figura 43(c) mostra que a fase α-MoO3 foi preferencialmente 

formada tanto na região focal quanto em torno dela, até cerca de 4 µm do centro da cratera, 

enquanto que a imagem Raman 2D na Figura 43(d) mostra que uma pequena quantidade da 

fase β-MoO3 foi formada próximo à cratera, a cerca de 8 µm da região focal. A Figura 43(e) 

mostra espectros Raman selecionados medidos em pontos distintos marcados na Figura 43(a). 

Nos pontos 1 e 2 foram obtidos espectros Raman característicos da fase hexagonal e 

ortorrômbica do trióxido de molibdênio, respectivamente. No ponto 3, foram observadas duas 

bandas Raman centradas em 850 cm-1 e 775 cm-1, além daquelas relacionadas às fases h-

MoO3 e α-MoO3. Essas bandas Raman são atribuídas ao estiramento simétrico das ligações 

Mo═O e Mo─O [126,127] do β-MoO3, respectivamente. No ponto 4 estas bandas de Raman 

tornam-se mais evidentes, e nenhum sinal do α-MoO3 foi observado. Neste ponto, o β-MoO3 

foi provavelmente obtido pela condensação de moléculas de gás de MoO3 em temperatura 

moderada, uma vez que foi observado afastado do ponto focal do laser. Esse resultado aponta 

que, no sistema apropriado, a ablação por laser pode ser usada como uma nova estratégia para 

obter β-MoO3, ainda não descrita na literatura. 

3.4 Conclusões 

Experimentos de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura foram 

realizados nas amostras de trióxido de molibdênio e confirmaram a estrutura hexagonal e 

tamanho nanométrico dos nanobastões sintetizados por rota de precipitação em meio ácido. O 

estudo por espectroscopia Raman em função da temperatura nos nanobastões de h-MoO3 

confirmam uma transformação de fase na faixa de temperatura de 675-690K da fase 

hexagonal para a fase ortorrômbica. A transição de fase foi confirmada por imagens de MEV 

das amostras tratadas termicamente no limiar da transição de fase e no valor máximo de 

temperatura alcançado nas experiências. O estudo de espectroscopia Raman combinado com 

os cálculos de DFT mostraram que a saída de espécies intercaladas dos túneis internos da 

estrutura hexagonal leva à perda de estabilidade da fase h-MoO3. A análise de dados Raman 

da fase hexagonal revelou que a diferença de número de onda entre dois modos de frequência 

mais baixa pode ser usada como sensor de temperatura de nanobastões na faixa de 

temperatura de 300 a 690 K. O efeito do tratamento térmico com laser nos nanobastões de h-

MoO3 foi estudado usando duas rotas diferentes de aquecimento a laser. A incidência com um 
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aumento gradual da potência do laser leva a um processo de recozimento e melhora dos 

contatos térmicos entre os nanobastões. Neste caso, os nanobastões de h-MoO3 foram capazes 

de suportar altas potências do laser sem sofrer nenhum dano, e a temperatura da amostra não 

excedeu 490 K. Por outro lado, a incidência da energia abrupta do laser leva ao 

superaquecimento dos nanobastões utilizando potência de laser relativamente baixa, 

sublimando assim o material no spot do laser e formando uma cratera. Moléculas de MoO3 na 

fase de vapor a altas temperaturas condensam-se e cristalizam-se próximo à cratera nas fases 

α-MoO3 e β-MoO3. Este resultado evidencia que a ablação por laser dos nanobastões de h-

MoO3 pode ser usada como uma nova estratégia para obter β-MoO3. 
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4. Considerações Finais e Perspectivas 

 

Microcristais de molibdato de sódio-cério (NaCe(MoO4)2) e nanobastões de trióxido 

de molibdênio (h-MoO3) foram sintetizados pelos método hidrotérmico convencional e 

precipitação em meio ácido, respectivamente. Ambas as rotas de síntese são de baixo grau de 

dificuldade e foram satisfatórias na obtenção de cristais com alto grau de pureza estrutural e 

morfológica. As amostras foram ambas caracterizadas por difração de raios-X (DRX) com 

refinamento Rietveld, espectroscopia Raman, espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS). Além dessas técnicas, o molibdato de 

sódio-cério foi também caracterizado por espectrofotometria no UV-visível, com intuito de 

avaliar as propriedades fotocatalíticas na degradação dos corantes Azul Brilhante de Remazol 

R e Azul de Metileno. 

Estudo das propriedades vibracionais e de transição de fase em função da temperatura 

foi realizado tanto nos microcristais de NaCe(MoO4)2 como nos nanobastões de h-MoO3. Em 

relação às amostras de h-MoO3 também foram avaliadas as propriedades vibracionais e 

morfológicas da mesma quando submetida a aquecimento utilizando um feixe de laser, 

enquanto que nos microcristais de NaCe(MoO4)2 foi realizado uma avaliação das 

propriedades vibracionais em condições extremas de pressão. 

Da análise dos resultados obtidos no estudo de transições de fase em função da 

temperatura e pressão, e da avaliação das propriedade fotocatalíticas dos microcristais de 

NaCe(MoO4)2, foi possível concluir que: 

(i) Os microcristais de molibdato de sódio-cério apresentaram estrutura tetragonal do 

tipo scheelita, grupo espacial 𝐶4ℎ
6  (I41/a), contendo duas moléculas por célula unitária (Z = 2) 

e morfologia do tipo bipirâmides truncadas com bases arredondadas; 

(ii) Não houve aparecimento ou desaparecimento de nenhum modo Raman quando os 

microcristais de NaCe(MoO4)2 foram resfriadas de 300 a 113 K, evidenciando estabilidade 

estrutural dessa amostra nessa faixa de temperatura; 

(iii) As análises de espectroscopia Raman em alta temperatura no NaCe(MoO4)2, 
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mostram que o material apresenta uma transformação de fase isoestrutural e reversível em 

748K, evidenciada pela sobreposição de alguns modos, bem como o surgimento do modo de 

vibração em 458 cm-1; 

(iv) Os estudos com espectroscopia Raman em altas pressões mostraram uma possível 

pré-amorfização dos cristais de NaCe(MoO4)2, traduzida pela diminuição de intensidade dos 

modos Raman e desaparecimentos dos modos da rede; 

(v) A avaliação das propriedades fotocatalíticas mostraram boa eficiência dos 

microcristais de NaCe(MoO4)2 na degração dos corantes RB e MB, evidenciando potencial 

aplicação como remediador ambiental. 

 

Das análises dos resultados do estudo dos nanobastões de h-MoO3 em alta 

temperatura, podemos concluir que: 

(i) As amostras de trióxido de molibdênio apresentaram estrutura hexagonal, grupo 

espacial 𝐶6ℎ
2  (P63/m), contendo seis moléculas por célula unitária (Z = 6) e morfologia de 

nanobastões; 

(ii) O estudo por espectroscopia Raman em função da temperatura nos nanobastões de 

h-MoO3 confirmam uma transformação de fase entre 675 e 690K da fase hexagonal para a 

fase ortorrômbica; 

(iii) O estudo de espectroscopia Raman combinado com os cálculos de DFT 

mostraram que a saída de espécies intercaladas dos túneis internos da estrutura hexagonal é o 

mecanismo responsável pela perda de estabilidade da fase h-MoO3; 

(iv) O aumento gradual da potência do laser permitiu um aquecimento gradual da 

amostra, levando a uma melhoria dos contatos térmicos entre os nanobastões que são 

diretamente irradiados pelo feixe de laser com os vizinhos que não são irradiados; 

(v) O estudo das propriedades vibracionais em função da temperatura evidenciam que 

a ablação por laser dos nanobastões de h-MoO3 pode ser usada como uma nova estratégia para 

obtenção de β-MoO3. 

 

Como perspectivas de trabalhos futuros sugere-se: 

(i) Estudar os microcristais de NaCe(MoO4)2 em função da temperatura através da 

técnica de difração de raios-X utilizando luz sincrotron, a fim de avaliar as propriedades 

estruturais in situ e entender detalhes do mecanismo de transição analisando os tetraedros e 
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dodecaedros através da função de distribuição de pares (PDF); 

(ii) Repetir os experimentos de espectroscopia Raman a altas pressões nos 

microcristais de NaCe(MoO4)2 utilizando argônio ou neônio como meio compressor a fim de 

atingir valores de pressão mais significativos, bem como estudar a amostra em altas pressões 

por difração de raios-X, com o objetivo de determinar a sua equação de estado; 

(iii) Estudar os nanobastões de h-MoO3 em função da temperatura através da técnica 

de difração de raios-X, para avaliar as propriedades estruturais in situ e entender mais detalhes 

sobre o mecanismo de transição; 

(iv) Analizar, uzando de difração e espectroscopia de raios-X em condições extremas 

de pressão, os nanobastões de h-MoO3; 

(v) Realizar o estudo das propriedades fotocatalíticas dos nanobastões de h-MoO3 em 

diversos corantes, tanto na amostra natural, como também tratada termicamente na 

temperatura do limiar de transição, a fim de avaliar o potencial de degradação da amostra pura 

e com mistura de fase. 

 

 

 



 

100 

 

Apêndice A - Espectroscopia Raman 

 

Neste apêndice são apresentadas algumas considerações teóricas básicas sobre 

fundamentos do espalhamento Raman. 

A.1 Espalhamento Raman 

O espalhamento Raman é um dos vários meios de caracterizar materiais através da 

interação luz-matéria, sendo esta uma das poucas técnicas não evasivas e não destrutivas. 

Quando a radiação eletromagnética incide em um meio material, essa interage com a matéria, 

sendo que um dos fenômenos observados pode ser o espalhamento da luz. O fenômeno 

conhecido como efeito Raman foi descrito pelo físico indiano Chandrasekhara Venkata 

Raman no ano de 1928. O famoso artigo no qual descreve o efeito Raman foi publicado na 

revista Nature em 1928 [128], tendo rendido a Raman o prêmio Nobel de Física em 1930.  

O espalhamento pode ser classificado como eslástico (Rayleigh) ou inelástico 

(Raman). No espalhamento inelástico o fotón espalhado possui energia diferente do fóton 

incidente, indicando interação da luz com a matéria. Esta diferença de energia do fóton 

corresponde a diferença de energia entre dois estados vibracionais do sistema em análise. 

Além disso, o espalhamento inelástico é incoerente por não haver correlação entre as fases da 

radiação incidente e espalhada. Observando o espalhamento inelástico ou Raman, temos que a 

energia do fóton incidente Ei e a energia do fóton espalhado Es são dadas por Ei = ћωi = hνi e 

Es = ћωs = hνs, respectivamente. 

Uma molécula no estado fundamental que é colidida por fótons de energia Ei, passa 

para um estado virtual e decai em seguida para um estado vibracional excitado emitindo um 

fóton de energia Es, onde Es < Ei. A diferença de energia será a diferença entre a energia do 

fóton incidente e o espalhado é exatamente igual a energia de um modo vibracional, essa 

situação denominamos espalhamento Stokes. Quando a molécula já se encontra em um estado 

excitado e após a interação ela vai para um estado virtual e posteriormente decai para o estado 
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fundamental, esta diferença de energia é cedida ao fóton, Es > Ei, temos então o espalhamento 

anti-Stokes (ver Figura 44(a)). 

A descrição clássica do espalhamento Raman mostra uma polarização induzida na 

molécula por um campo elétrico oscilante de uma luz monocromática, com isso a atividade 

está ligada a variação do momento de dipolo induzido pelo campo elétrico da radiação 

incidente, como mostrado na Figura 44 (b). 

Figura 44 – (a) Diagrama e níveis dos mecanismos de espalhamento Stokes, Rayleigh e anti-Stokes. 

(b) Modelo clássico da interação entre a radiação monocromática eletromagnética e a matéria. 

Frequência ωi,s, polarização Pi,s e intensidade Ii,s da luz incidente e espalhada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O vetor momento de dipolo induzido P pode ser escrito como Pmn = (αij)mn E, onde α é 

o tensor polarizabilidade e E é o vetor campo elétrico da radiação incidente. A 

polarizabilidade α pode ser escrita em função da coordenada normal interna q, expandindo as 

componentes de α em série de Taylor: 
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𝛼 =  α0 + (
𝑑α

𝑑𝑞
)

0

+ 
1

2
(

𝑑2α

𝑑𝑞2
)

0

𝑞2 + ⋯ 
(A.1) 

onde os termos de ordem alta podem ser desprezados devido à pequena variação da 

coordenada q. O campo elétrico E e a coordenada vibracional q podem ser escritos como E = 

E0 cos (ωit) e q = q0 cos (ωqt), respectivamente, onde ωi e ωq correspondem à frequência da 

radiação incidente e do modo vibracional. Logo o momento de dipolo induzido ficará: 

𝑷 =  𝛼0𝑬0 cos(𝜔𝑖𝑡) +  𝜔𝑖 −  𝜔𝑞 𝑞0 cos(𝜔𝑞𝑡) 𝑬0 cos(𝜔𝑖𝑡) (A.2) 

Sabendo que o cos(𝑎) cos(𝑏) =  
1

2
[cos(𝑎 + 𝑏) +  cos(𝑎 − 𝑏)], temos: 

𝑷 =  𝛼0𝑬0 cos(𝜔𝑖𝑡) + 
1

2
(

𝑑α

𝑑𝑞
)

0

𝑞0𝑬0

1

2
[cos(𝜔𝑖𝑡 + 𝜔𝑞𝑡) + cos(𝜔𝑖𝑡 − 𝜔𝑞𝑡)] 

(A.3) 

O primeiro termo contém somente a frequência da radiação incidente e corresponde ao 

espalhamento Rayleigh. No segundo termo aparecem radiações espalhadas com frequências 

ωi − ωq (espalhamento Raman Stokes) e ωi + ωq (espalhamento Raman anti-Stokes). Para os 

termos do espalhamento inelástico contribuírem é necessário que (
𝑑α

𝑑𝑞
)

0
≠ 0, ou seja, deve 

haver variação da polarizabilidade com o pequeno deslocamento da coordenada q em torno da 

posição de equilíbrio [129]. Essa última é uma condição sine qua non para ocorrência do 

espalhamento Raman. 
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