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RESUMO  

A síntese de óxidos nanoestruturados bidimensionais vem atraindo atenção nas últimas 

décadas devido às suas inúmeras aplicações, neste contexto, os óxidos de molibdênio 

ganham destaque devido a suas ricas e diversificadas estruturas química. Na literatura 

há relatos de vários métodos de sínteses para obtenção deste óxido, sendo que o 

mesmo existe em três fases cristalográficas principais, ortorrômbica (α-MoO3), 

monoclínica (β-MoO3) e hexagonal (h-MoO3) sendo a primeira, a fase estável 

termodinamicamente, e as duas últimas, meta-estáveis termodinâmicamente. 

Microestruturas bidimensionais de trióxido de molibdênio (MoO3) foram sintetizados 

por meio de acidificação de heptamolibdato de amônio tetra-hidratado, seguida da 

calcinação. Uma solução do composto precursor, heptamolibdato de amônio tetra-

hidratado, foi acidificada até pH 3,5 usando ácido acético glacial diluído, seguida de 

tratamento hidrotérmico por 150, 180 e 200 °C por 1, 6 e 12 h. Em seguida, o 

composto intermediário foi calcinado a 300 °C tempo variando por 6 e 12 h, para 

obtenção do MoO3. Difratogramas de raios X revelaram que os cristais obtidos 

cresceram com estrutura cristalina correspondente à fase ortorrômbica do MoO3, com 

direção preferencial de crescimento ao longo dos planos (0k0). Espectroscopia de 

Raman e de Infravermelho confirmaram a formação dos modos característicos do 

trióxido de molibdênio para a fase encontrada. Com a Microscopia Eletrônica de 

Varredura foi possível observar a formação de nanoplacas e a confirmação da direção 

de crescimento preferencial observada no DRX. 

 

Palavras-Chaves: Trióxido de molibdênio; Estrutura ortorrômbica; Crescimento 

direcional.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The synthesis of two-dimensional nanostructured oxides has attracted attention in 

recent decades due to its numerous applications in this context, the oxides of 

molybdenum are highlighted due to its rich and diverse chemical structures. In the 

literature there are reports of various methods for achieving this oxide syntheses, and it 

exists in three main crystallographic phases, orthorhombic (α-MoO3), monoclinic (β-

MoO3) and hexagonal (h-MoO3) being the first, thermodynamically stable phase, and 

the last two, thermodynamically metastable. Two-dimensional microstructures of 

molybdenum trioxide (MoO3) were synthesized by heptamolybdate tetrahydrate 

ammonium acidification, followed by calcination. A solution of the precursor 

compound heptamolybdate tetrahydrate ammonium acidified to pH 3,5 using glacial 

acetic acid followed by hydrothermal treatment for 150, 180 and 200 °C for 1, 6 and 

12 h. Then, the intermediate was calcined at 300 °C for varying time 6 and 12 h, to 

obtain MoO3. X ray diffraction revealed that the crystals grew with crystalline 

structure corresponding to the orthorhombic phase of MoO3, with a preferential 

growth direction along the planes (0K0). Raman spectroscopy and IR confirmed the 

formation of the characteristic modes of molybdenum trioxide for stage found. With 

Scanning Electron Microscopy was possible to observe the formation and 

confirmation of nanoplacas preferred direction of growth observed in XRD. 

 

Keywords: Molybdenum trioxide; orthorhombic structure; Directional growth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os óxidos de metais de transição com estruturas 

cristalinas em camadas vêm atraindo atenção devido às suas potencias aplicações. 

Dentre estes óxidos destaca-se o trióxido de molibdênio (MoO3), como um dos mais 

importantes materiais em camada e óxido de metal semicondutor do tipo n (Yang, et 

al. 2011).  

Materiais de óxidos de molibdénio são particularmente atrativos entre os 

óxidos de metais de transição, devido à sua química incomun, produzidos pelos vários 

estados de valência (Chen, et al. 2009). 

O MoO3 é um dos óxidos de metal que adota uma estrutura em camadas 

com base no arranjo de MoO6 octaedro com canto compartilhado. Combinado com a 

capacidade única de íons de metais de transição em mudar facilmente o seu estado 

e/ou disposição de poliedros de coordenação de oxidação (Yu, 2009).  

Para ser capaz de estabelecer a melhoria da relação estrutura-propriedade é 

de interesse fundamental ter acesso a modelo de materiais bem definidos de 

polimorfos de MoO3 em forma pura, incluindo filmes finos (Diskus, 2012). Desta 

forma o controle da dimensionalidade se torna um fator crucial na determinação das 

propriedades desses nanomateriais (Hu, Odom, & Lieber, 1999).  

Muitos trabalhos têm sido publicados relatando a síntese de cristais de 

trióxido de molibdênio. Portanto, muitas morfologias diferentes, com base em 

diferentes procedimentos e técnicas de síntese, foram obtidos, como nanobastões, 

nanotubos, nanoesferas ocas e toróides mesoestruturados e fibras ou nanofitas (Xia, et 

al. 2006). 

O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento bibliográfico 

sobre o óxido nanoestruturado, trióxido de molibdênio, destacando suas principais 
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fases cristalográficas, e a obtenção deste óxido através de processo hidrotérmico, 

variando os parâmetros tempo e temperatura de síntese e temperatura de calcinação, a 

fim de conhecer a direção de crescimento preferencial das amostras sintetizadas de 

trióxido de molibdênio. 
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RESUMO 

A síntese de óxidos nanoestruturados bidimensionais vem atraindo atenção nas últimas 

décadas devido às suas inúmeras aplicações, nesse contexto, os óxidos de molibdênio 

(MoO3) ganham destaque devido a suas ricas e diversificadas estruturas químicas. O 

MoO3 é um dos óxidos de metal que adota uma estrutura em camadas com base no 

arranjo de MoO6, octaedro, com canto compartilhado devido a sua estrutura em 

camada que proporciona aplicações mais diversas, exemplo, catalisador. Na literatura 

há relatos de vários métodos de sínteses para obtenção desse óxido, sendo que o 

mesmo existe em três fases cristalográficas principais, ortorrômbica (α-MoO3), 

monoclínica (β-MoO3) e hexagonal (h-MoO3), sendo a primeira a fase estável 

termodinamicamente, e as duas últimas, meta-estáveis termodinâmicamente. Este 

artigo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica do trióxido de 

molibdênio, destacando as suas três fases cristalográficas principais. Foi abordado, 

inicialmente, um estudo sobre as principais aplicações, a estrutura, morfologia e 

aplicações de cada fase estudada, assim como os métodos de síntese, dando ênfase 

para o método hidrotérmico.  

 

Palavras-chaves: Trióxido de molibdênio; estruturas cristalográficas; Crescimento 

preferencial. 
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ABSTRACT 

The synthesis of two-dimensional nanostructured oxides has attracted attention in 

recent decades due to its numerous applications in this context, the oxides of 

molybdenum are highlighted due to its rich and diverse chemical structures. MoO3 is a 

metal oxide that adopts a layered structure based on the arrangement with shared 

octahedra MoO6 due to its structure layer that provides various applications, eg, 

catalyst corner. In the literature there are reports of various methods for achieving this 

oxide synthese, and it exists in three main crystallographic phases, orthorhombic (α-

MoO3), monoclinic (β-MoO3) and hexagonal (h-MoO3) is the first phase, 

thermodynamically stable, and the last two thermodynamically metastable. This article 

aims to present a review of the molybdenum trioxide, highlighting its three main 

crystallographic phases. Was initially discussed a study of the major applications, 

structure, and morphology of each studied phase applications, as well as methods of 

synthesis, with emphasis on the hydrothermal method. 

 

Keywords: Molybdenum trioxide; Crystallographic structures; Preferential growth.  
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1. INTRODUÇÃO 

No estado fundamental, a configuração eletrônica do molibdênio apresenta 

orbitais semipreenchidos e estáveis, [Kr]4d
5
5s

1
. Sendo o estado de oxidação mais 

estável o +6. O molibdênio forma uma grande variedade de óxidos com diferentes 

estequiometrias. O MoO3 possui uma ampla banda gap óptica, sendo de condutividade 

iônica elevada (De-Lee, 2009). 

O trióxido de molibdênio é um sólido amarelo pálido que sublima 

facilmente em temperaturas acima de 700 °C, para formar cristais laminares. É um 

sólido tipicamente preparado pela decomposição de paramolibdato de amônia, 

(NH4)6[Mo7O24] (Kihlborg, 1959). 

Esse óxido é um dos mais importantes do grupo, possui a propriedade de 

trocar facilmente de oxigênio de rede em reações de oxidação catalítica. Essa 

mobilidade de oxigênio, o qual tem sido associada com a formação de corte de planos 

cristalográficos, forma um enorme número de compostos não-estequiométricos 

(Lavina, et al. 1980). 

O trióxido de molibdênio, entre outros oxidos lamelares, é um bom 

candidato para aplicação em altas temperatura para revestimento auto-lubrificante após 

modificações necessárias no nível molecular por substituição, intercalação ou 

implantação. Estas alterações devem induzir a modificações desejadas na 

condutividade eletrônica e (ou) energia de interação interlamelar restante em relação 

às propriedades de lubrificação (Pailhrey, 2001). 
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2. APLICAÇÕES 

Dentre as aplicações dos nanomaterias, baseados em MoO3, destacam-se 

tecnológicas tais como: fotocromáticas e dispositivos eletrocrômicos (Shen, et al. 

2010; Zheng, et al. 2009; He,  & Yao, 2003; Mohan, Bin, & Chen, 2010; 

Dhanasankar, Purushothaman, & Muralidharan, 2010; Lin, et al. 2010; Chernova, et 

al. 2009; Hsu, et al. 2008), armazenamento de energia (Chernova, et al. 2010; Shakir, 

et al. 2010; Zhou, et al. 2010; Brezesinski, et al. 2010; Jung, et al. 2010), baterias (Li, 

et al. 2006), fotográfias (He, & Yao, 2003), sensores de gás (Rahmani, et al. 2010; 

Chu, et al. 2010; Wang, et al. 2006; Comini, et al. 2005; Sunu, et al. 2004; Hosono, et 

al. 2005) e catálise (Debecker, et al. 2009; Wang, et al. 2008; Imawan, et al. 2001; 

Chen, et al. 2001). 

Esse óxido é um importante elemento traço primário tanto para o ser 

humano como outras formas de vida. Atua como co-fator de várias enzimas, como 

aldeídos oxidases, xantana e oxidase sulfito, em mamíferos (Kim, et al. 2013). 

O MoO3 encontra aplicação em tecnologia de dispositivos de sensor, por 

apresentar alterações na sua superfície de condutividade quando exposto a diferentes 

ambientes químicos (Comini, et al. 2005; Comini, et al. 2005). 

Okamoto (2010) relata que esse óxido tem sido amplamente utilizado na 

indústria petroquímica para a oxidação seletiva e isomerização de hidrocarbonetos. 

Além disso, é de notar que o trióxido de molibdénio também é um bom intermediário 

para a síntese de outros compostos importantes, tais como MoO2, MoS2, MoSe2, etc. 

(Cao, et al. 2006).  

Em virtude da sua estrutura em camadas, estabilidade química e atividade 

eletroquímica, o MoO3 encontra aplicação como material catódico de microbaterias de 
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estado sólido em densidade de alta energia (Ramana, 2009). Óxidos de molibdênio são 

catalisadores ativos para a oxidação de substâncias orgânicas (Klemperer, 1985). 

 

3. ESTRUTURAS CRISTALOGRÁFICAS DO MoO3 

O MoO3 é encontrado principalmente em três fases cristalográficas, a 

ortorrômbica (α-MoO3) (Anderson,  & Magneli, 1950; Nazri, & Julien, 1992; Mougin, 

Dubois, & Mathieu,2000; Yu, Kumagai, & Liu, 1998), a monoclínica (β-MoO3) 

(McCarron, 1986; Figlarz, 1989; He, & Yao, 2003; Ramirez, & Martinez, 2003) e a 

hexagonal (h-MoO3) (Feist, & Davies, 1991; Komaba, Kumagai, & Kumagai, 2002). 

Todas essas estruturas possuem o MoO6 octaedro como unidade básica (Deki, et al. 

2009). 

A redução de trióxido de molibdénio proporciona um certo número de 

fases intermédias incomuns, a primeira das quais foram descobertas no final de 1940 

por Magneli. Essas fases têm várias propriedades importantes, o que têm contribuído 

para o crescimento de suas pesquisas (Chiang, 2013). 

Segundo Kihlborg (1959), nenhuma das fases do MoO3 tem uma larga 

gama de homogeneidade. Na Figura 1 encontra-se um diagrama que relaciona a 

temperatura de formação dos óxidos de molibdênio com as fases intermediarias 

formadas. Deve ser enfatizado que as faixas de temperatura indicadas não representam 

necessariamente as regiões de estabilidade verdadeiras. Devido ao fato das várias fases 

permanecerem por muito tempo em um estado metaestável, se torna muito difícil 

estabelecer regiões de estabilidade entre uma fase e outra.  
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Figura 1. Diagrama de composição x temperatura de formação dos óxidos de 

molibdênio. Fonte: Kihlborg, 1959 

3.1. Estrutura Cristalográfica Ortorrômbica (α-MoO3) 

Essa estrutura cristalina, de uma fase, pode ser visualizado como 

constituído por cadeias de octaedro com compartilhamento de canto de MoO6 (Figura 

2), que parte das bordas com duas cadeias semelhantes para formar camadas 

estequiométricas de MoO3. Na Figura 3 está demonstrada a orientação cristalográfica 

dessa fase. Em cada um octaedro, MoO6, dessa estrutura única, um oxigênio não está 

compartilhado, dois oxigênios são comuns aos dois octaedros e três oxigênios estão 

em parte de arestas comum e comum a três octaedros (Lee, et al. 2002). 

As camadas são feitas de camadas finas que atomicamente tem uma 

espessura de aproximadamente 0,7 nm e existem em dupla camada, de octaedros, com 

ligação distorcida de MoO6 que, em seguida, de modo a formar-se camadas 
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secundárias de várias dezenas de nanômetros de cada dupla camada (Kalantar-zadeh, 

et al, 2010). A formação lamelar é feita ligando as camadas adjacentes ao longo do 

plano [010] somente através de forças de van der Waals fracas (Sunu, et al 2003), 

enquanto as interações internas entre átomos dentro das duplas camadas são 

dominadas por forte ligação iônica e covalente. 

 

Figura 2. Estrutura cristalina do MoO3 ortorrômbico. As bolas escuras 

representam átomos de molibdénio, e as bolas brancas correspondem aos 

átomos de oxigênio. Fonte: Li, 2002 

 

 

 
 

Figura 3. Esboço da orientação cristalográfica do MoO3 ortorrômbico. A linha 

quebrada mostra a sequência de crescimento do octaedro MoO6, ao longo da 

direção [001]. Fonte: Li, 2002. 
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Yan e colaboradores (2009) demonstraram uma maneira simples, porém 

eficaz para manipular o crescimento de nanoflocos de trióxido de molibdénio 

ortorrômbico. Em comparação com nanofios, nanoflocos têm superfícies 

cristalográficas bem definidas, que oferecem oportunidades para investigar os 

parâmetros anisotrópicos sobre nanomateriais. 

O α-MoO3 apresenta diferentes morfologias, incluindo nanofios, 

nanotubos, nanoplacas, nanobastões ou nanofitas. Esta fase atrai interesse devido a sua 

natureza cristalina que acredita-se possuir características especiais sobre cristais em 

massa (Yang, et al. 2011).  

Uma característica que chama a atenção das nanofitas de α-MoO3 é o fato 

de serem utilizadas como um material de cátodo e de ânodo, devido à sua voltagem de  

plataforma de cerca de 2,5 V (Komaba, Kumagai & Kumagai 2002; Mai, et al. 2010), 

de alta capacidade e excelente estabilidade cíclica (Wang, et al, 2012; Chen, et al. 

2010). 

Devido à sua capacidade de intercalar Li
+
 em suas camadas internas, o α-

MoO3 pode agir como um material hospedeiro para Li
+
 e pode ser utilizado como um 

material de cátodo para baterias de lítio (Zhou, et al, 2010; Sen, & Mitra 2012). O 

comportamento eletroquímico de cristais de α-MoO3 pode ser descrito como sendo 

devido a reação topotática de oxidação-redução, xLi
+
 + xe

-
 + MoO3 → LixMoO3 (Yu, 

et al, 1998). 

Nanofitas de MoO3 tratadas com lítio têm melhorado muito o desempenho 

para baterias de lítio de forma significativa (Mai, et al. 2007). Portanto, nanofitas de α-

MoO3 tem se tornado um candidato ideal para servir como materiais de eletrodo para a 

próxima geração de células de lítio secundárias (Chiag, et al. 2014). 
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Segundo Bai, et al. (2009) e Tang, et al. (2011), para aplicação da fase 

cristalográfica ortorrômbica do MoO3 em supercapacitores, o plano (010) é o que 

apresenta maior atividade catalítica. 

Nos últimos anos, as nanofitas de α-MoO3, foram fabricadas por muitos 

métodos diferentes. A maioria dos métodos de síntese utilizam reações hidrotérmicas 

(Sen, & Mitra, 2012; Wang, et al. 2005; Byrappa, Yoshimura, 2001). No método 

hidrotérmico, uma camada de plano infinitamente estendido é preparado rapidamente, 

e fornece uma maneira fácil de preparar nanofitas de MoO3 com alta cristalinidade. No 

entanto, existem algumas desvantagens, tais como a utilização de autoclaves, que têm 

desenhos complexos, são operações pesadas e caras, e envolvem montagem e 

desmontagem (Chiag, et al. 2014). 

 

3.2.Monoclínica (β-MoO3) 

A fase cristalográfica, β-MoO3 é metaestável termodinamicamente (Fígura 

4), é. Essa fase é semelhante ao WO3 e está relacionada com aestrutura tridimensional 

do ReO3 (McCarron, 1986), que sugere que deve demonstrar uma rica intercalação 

química (McCarron, 1986), que consiste na rede de octaedros com canto conectado. 

Cristaliza-se com constantes de rede a = 7,122 Å, b = 5.366 Å e c = 5,566 Å.  
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Fig 4. Estrutura cristalina do β-MoO3. Fonte: Sayede, et al. 2005 

 

A fase metaestável monoclínica (β-MoO3) tem maior atividade catalítica 

na síntese de formaldeído do que a fase α-MoO3, estável (Fournier, 1994). Kakuta e 

outros (2006), presumem que o potencial de oxidação de β-MoO3 intensifica a 873 K. 

A oxidação parcial de metanol em formaldeído com catalizador é conhecida pela 

dificuldade em controlar a seletividade do produto e o rendimento da reação 

(Grace,1988; Berndt, et al. 2000; Lucas, et al. 2000). 

Trabalhos sobre a síntese da fase monoclínica são escassos devido à sua 

instabilidade (Zhang, et al. 2005). A síntese dessa fase não teve sucesso até McCarron, 

em 1986, publicar o primeiro trabalho. Este preparou com sucesso o β-MoO3 por uma 

técnica de pulverização seca utilizando solução aquosade ácido molibdico, mas o 

rendimento foi baixo. Recentemente novos métodos de sínteses de β-MoO3 foram 

desenvolvidos, apartir de uma solução de ácido molibdico obtido via troca cationica de 

solução de Na2MoO4·2H2O. Essa fase foi suportada sobre MCM-41 e suas 

propriedades catalíticas foram avaliadas (Kakuta, 2006). 

A transformação da fase β em α e vice-versa é exotérmica e fotocrómica, 

com conversão do β-MoO3 (amarelo) para a fase α (branca), em taxas de temperaturas 

moderadas, acima de 400 ºC (McCarron, 1986). Temperaturas de transformação 

relativamente elevadas implica que β-MoO3 deve ter uma estreita medida de 

estabilidade cinética em temperatura ambiente ou próximo. No entanto, medições de 

difração de raios X demonstraram que um MoO3 pode ser estabilizado na estrutura 

ReO3 (β-MoO3) substituindo parcialmente molibdênio por tungstênio (Salje, Gehlig, & 

Viswanathan, 1978). 
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3.3. Hexagonal (h-MoO3) 

Esta estrutura é construída de cadeias de octaedros (MoO6), em zigue-

zague, como os blocos de construção, mas, interligadas através da posição cis, dando 

uma estrutura cristalina hexagonal com grandes túneis unidimensionais, como 

mostrado na Figua 5. As suas características estruturais, devem ser tomadas em 

consideraçãopois entre esses octaedros, os túneis estendidos podem servir como 

condutas e locais de intercalação de íons móveis. Embora a estrutura do túnel e a 

estrutura em camadas sejam construções espacialmente abertas, os materiais com 

estrutura de túnel, geralmente possuem mais capacidade de conter estrutura local em 

cristal. De acordo com os resultados fotocatalíticos relatados (Lin, et al. 2006), os 

compostos que apresentam estrutura de túnel poderiam contribuir para uma separação 

elétron-buraco, acelerado sob irradiação, que é considerada como uma atividade 

catalítica melhorada. Neste sentido, a estrutura do túnel no composto h-MoO3 aqui é 

sugerida para facilitar a separação elétron-buraco e em seguida, melhorar aperfomance 

fotocromática em comparação com a estrutura ortorrômbica α-MoO3 (Zheng, 2009). 

 

Figura 5. Estrutura hexagonal do h-MoO3. Fonte: Zheng, et al. 2009. 
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Muitas pesquisas estão focadas na síntese de MoO3 hexagonal, em 

oposição à estabilidade da estrutura α-MoO3, devido ao reduzido tamanho dos 

cristalitos e um crescimento dimensional. Com um aumento na temperatura, o 

agregado cristalito promove o crescimento rápido da partícula. Por isso, o tamanho dos 

cristalitos em escala nanométrica é difícil de controlar, no caso de α-MoO3 (Bose, & 

Chithambararaj, 2011). 

As propriedades físico-químicas da fase metastável h-MoO3 são em grande 

parte desconhecidas, apesar do fato de as estruturas metaestáveis frequentemente 

demonstrarem atividades novas ou melhoras quando comparada com as fases 

termodinamicamente estáveis (Ramana, et al. 2009) 

O número de esforços bem-sucedidos para síntetise do h-MoO3 tem sido 

muito limitado, em parte devido às complicações na estabilização dessa fase 

metaestável em relação à fase termodinamicamente estável, α-MoO3. 

Há relatos na literatura, da síntese, com sucesso, dessa fase em hastes por 

um método fácil de precipitação em solução e subsequente método solvotérmico 

(Song, et al. 2006) 

Segundo Irmawati e Shafizah (2009), essa fase é normalmente sintetizada 

utilizando o método de precipitação química, que faz uso de soluções concentradas de 

HCl ou HNO3 para acidificar o molibdato de amônio. No primeiro caso, o precipitado 

é tratado solvotérmicamente, enquanto que no último, o sólido é sonificado para 

precipitar MoO3 hexagonais. 

 

4.  MORFOLOGIA DO TRIÓXIDO DE MOLIBDÊNIO 

O efeito da dimensionalidade e a geometria em nanomateriais tem sido 

extensivamente estudado para atender às demandas de miniaturização e ao melhor 
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desempenho para aplicações (Yan, et al. 2009). No entanto, o controle da orientação 

do crescimento de nanoestruturas, ainda é desconhecido e dificil de ser compreendido. 

O desempenho do MoO3 está fortemente relacionado com a sua 

morfologia e dimensão. A morfologia pode ser controlada usando diferentes 

adulteradores inorgânicos, orgânicos ou indutores. Verifica-se que as energias de gap 

de nanoestruturas MoO3 são dependentes da forma, e os fenômenos de mudança de cor 

do azul para o vermelho tem sido observados para prisma como partículas e nanofitas, 

respectivamente (Zakharova, et al. 2007).  

 

5.        SÍNTESE DO TRIÓXIDO DE MOLIBDÊNIO 

O progresso na ciência e tecnologia de materiais requer frequentemente 

sistemas modelados em que parâmetros característicos são bem controlados e estudos 

detalhados são facilitados (Diskus, 2012). 

O trióxido de molibdênio e seus derivados são sintetizados por uma 

variedade de métodos de síntese físicos e químicos (Chiang, 2013). Esses métodos 

foram classificados em três categorias principais: vapor, líquidos e técnicas de 

deposição de fase sólida (Balendhran, et al. 2013). Um número de técnicas que 

incluem a ablação por laser pulsado (Iriyama, et al. 2000; Ramana, & Julien, 2006), 

pulverização (Ferriera, et al. 2000), evaporação térmica (Ardenas, Torres, & Alfonso, 

2005), deposição de vapor químico (CVD) (Abdellaoui, et a. 1997), eletrodeposição 

(Guerfi, Paynter, & Dao, (1995), sol-gel (Zhang, et al. 2000), spin coating (Hinokuma, 

Kishimoto, & Kubo, 1994), hidrotérmica (Komaba, Kumagai, & Kumagai, 2002) e 

deposição de filamento de óxido de metal a quente (Bica de Moraes, 2004), foram 

propostos para a obtenção do MoO3. 
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A fase particular do óxido de molibdênio nanoestruturada é altamente 

dependente do processo de síntese e das condições de crescimento (Ramana, et al. 

2004). As propriedades e composição da microestrutura, e dispositivo de aplicações de 

filmes finos dependem do método usado para o crescimento dos filmes e as condições 

de processamento (Wei, et al. 2009; Zhou, et al. 2003(a); Zhou, et al. 2003(b); Li, et 

al. 2002a; Li, et al. 2002b; Jiao, et al. 2005; Li, et al. 2006; Wang, et al. 2007; Fang, et 

al. 2007). 

A obtenção da estrutura de uma fase desejada para satisfazer as exigências 

de uma determinada aplicação usando nanoestruturas de óxido de molibdênio exige 

uma compreensão detalhada de como as condições de processo afetam o crescimento, 

a estrutura, a composição e as propriedades químicas e físicas (Ramana & Julie, 2006). 

A maior parte dos procedimentos de síntese, físicos e (ou) químicos 

adotados para a síntese de micro e nanoestruturas de MoO3 resultam na formação de 

qualquer fase,  α-MoO3 ou β-MoO3, ou uma mistura de ambos (Sayede, 2005). A fim 

de desenvolver técnicas de controle de crescimento, o método de síntese e o 

mecanismo de crescimento de nanoestruturas de MoO3 têm sido tema de 

investigações. 

 

5.1. Síntese Hidrotérmica 

Embora o processo de preparação de agregados seja fácil de controlar, 

fatores de efeito sobre o processo de sinterização dos agregados permanecem obscuros 

(Song, 2002). 

Em nanotecnologia, a técnica hidrotérmica tem vantagem sobre outras 

técnicas de processamento de materiais, uma vez que é um processamento ideal para o 

desenho de partículas. O termodesenho de partículas refere-se a partículas com 



 

 

32 

 

elevado grau de pureza, alta cristalinidade, alta qualidade, monodispersa e com 

características físicas e químicas controladas. Hoje essas partículas estão em grande 

demanda na indústria (Byrappa, & Adschiri, 2007). A Figura 6 mostra as principais 

diferenças em relação aos produtos obtidos por moagem de esferas ou de sinterização 

ou de queima e pelo método hidrotérmico. 

 

Figura 6. Diferença no processamento de partículas por meio de técnicas 

convencionais e hidrotérmicas. 

Fonte: (Byrappa, & Adschiri, 2007). 

 

 

Li e colaboradores relataram um método hidrotérmico para o crescimento 

de nanofitas de MoO3, utilizando Na2MoO4, como o material de partida, e obtiveram 

grande escala de um único cristal, nanofitas de MoO3. Obtiveram-se algumas 

características fundamentais de MoO3 unidimensionais nanoestruturados. No entanto, 

ainda há muito interesse em síntese e novas propriedades de morfologia controlável 

(Li, Liu, & Li, 2002). 
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Uma das vantagens deste processo é o baixo custo e a disponibilidade de 

matérias-primas, o que favorece o aumento da escala de fabricação industrial. Outra 

vantagem é a simplicidade do processo hidrotermico, que procede a uma temperatura 

moderada, em solução aquosa em um ambiente fechado (Xu, 2005). 

A abordagem de síntese hidrotérmica, em combinação com as 

propriedades de direção e estrutura de componentes orgânicos, pode ser explorada no 

isolamento de compostos inorgânicos-orgânicos metaestáveis que mantêm os 

elementos estruturais dos precursores sintéticos (Xu, 2005). 

 

6. ESTUDO DA DIREÇÃO PREFERENCIAL DO MoO3 

A estequiometria do MoO3 é conhecida por ser significativamente 

dependente do método de preparação  empregado (Robin, et al. 1967; Dieterle, 2001). 

É também conhecido como a partir da literatura que a estrutura da fase ortorrômbica é 

mantida até que a proporção oxigénio/metal seja reduzida para 2,89. A redução 

adicional de teor de oxigênio leva à separação da fase de Mo9O26 (Chang, & Phillips, 

1969). 

Yuan e colaboradores (2005), propuseram uma síntese de heptamolibdato 

de amônio tetrahidratado com acido acétido glacial. A solução obtida foi calcinada por 

300 e 600 °C por 24 h para obtenção de microestruturas e MoO3 e de MoO6. Com o 

aumento da temperatura de aquecimento, todos os picos de difração tornaram-se 

nítidos e as linhas 0K0 tornaram-se forte em comparação com outras linhas hkl. A 

microscópia revelou que as amostras de MoO3 consistem em estrutura fibrosas as 

amostras de MoO6 consistem em estrutura de micrômetro em forma de bastonete. 
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Mizushima e outros (2011), em seus trabalhos, relataram uma síntese de 

MoO3 com ácido nítrico. Estes comparam o efeito da adição de variados volumes de 

solução de ácido nítrico a 1%, ao sal de partida para obtenção de MoO3, o qual foi 

calcinado a 573 ºC. Na ausência de HNO3, o perfil de DRX concordou completamente 

com fase α-MoO3 (JCPDS 5-0508). Quando foi adicionado 2 cm
3
 de solução de HNO3 

a 1 dm
3
 de solução de molibdénio, as intensidades de pico devido à fase α diminuíram 

notavelmente, e novos picos, atribuidos à fase β-MoO3 (JCPDS 47-1081) apareceram 

em 23,0°, 25,0°, 25,9°, e 26,4°. A fase β aumentou e a fase α diminuiu com o aumento 

da quantidade de HNO3 até 8 cm
3
. Com 8 cm

3
, foi obtida o teor máximo de β-MoO3 

(88%) e uma pequena quantidade de α-MoO3. No entanto, um aumento adicional em 

HNO3 diminuiu o teor da fase β e aumentou o teor da fase α. Aos 20 e 50 cm
3
 de 

solução de ácido nítrico, outros picos foram observados a 16,6°, 19,2° e 29,2°, além 

dos picos correspondentes as fases β e α. Estes picos provavelmente ocorreram devido 

a fase hexagonal do MoO3 (JCPDS 21-0569). 

Amostras de MoO3 foram preparadas por calcinação direta de (NH4)6Mo-

O7·4H2O em um forno mufla a 400, 500, e 600 °C durante 5 h. Os principais picos 

encontrados foram: 12,72°, 23,30°, 25,66°, 27,28° e 38,94° correspondendo aos planos 

(020), (110), (040), (021), e (060) respectivamente, (JCPDS 05-0508), correspondendo 

a estrutura cristalográfica ortorrômbica do MoO3. Os principais picos de difração das 

amostras calcinadas a 400 e 500 °C correspondem aos planos (110), (040) e (021), 

Com o pico mais forte devido à difração do plano (021). Entretanto, o principal pico 

de difração das amostras calcinadas a 600 °C correspondem aos planos (020), (040) e 

(021) apresentando o plano (020) como o pico mais forte de difração. Já a amostra 

comercial, apresentou os principais picos correspondendo aos planos (020), (040), e 
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(060) com o pico de difração mais intenso correspondente ao plano (060) (Gongying, 

et al. 2009). 

Gongying (2009), percebeu que a intensidade de difração dos picos 

correspondentes aos planos (020), (040), e (060) aumentaram com o aumento da 

temperatura de calcinação, mas a intensidade dos picos correspondentes aos planos 

(110) e (021) dimunuíram com a temperatura de calcinação, sendo que o plano (021) 

sofreu dimnuíção mais acentuada do que o plano (110). Portanto, concluiu que a 

atividade dos catalisadores do MoO3 diminuiu drasticamente com a diminuição da 

intensidade dos picos (110) e (021), o que mostrou que a principal razão para as 

diferentes atividades pode ser relacionada com a intensidade dos planos cristalinos do 

MoO3. 

Chiang e Yeh (2013), demonstraram uma síntese de molibdato 

tetraidratado de amônio com etileno glicol, calcinada por 300 °C a 1 h, obtendo α-

MoO3. Quando o pó foi calcinado a temperaturas entre 300 e 700 °C ocorreu um 

aumento na intensidade da (0K0), tais como (020), (040), (060), e (0100), e também 

houve uma diminuição substancial na intensidade do plano (021). O tamanho do 

crislito de MoO3 aumentou com o incremento da temperatura de calcinação de 300 

para 700 °C. 
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7. CONCLUSÃO 

Foi notável o crescimento de esforços para sintetizar nanoestruturas de 

trióxido de molidênio, nos últimos anos. A miniaturização desses óxidos e o estudo do 

crescimento preferencial também vêm ganhando destaque por parte dos pesquisadores. 

Os óxidos lamelares bidimensionais se destacam entre os demais, desta forma, tem 

surgido um número variado de métodos de síntese para obtenção de estrutura 

cristalográfica com direção de crescimento especifica para aplicações nas mais 

diversas áreas. 

As principais fases cristalográficas do trióxido de molibdênio são obtidas 

através do método hidrotérmico, que tem vantagens sobre os demais, pois é simples, 

barato e de fácil manuseio. A obtenção de uma fase, em especial, é feita pela variação 

de alguns parâmetros, os quais assumem importância, como a temperatura e o tempo 

de síntese. O estudo nesta área deve ser intensificado, a fim de obter fases especificas 

para cada aplicação. Há, ainda, muito que ser feito para desvendar as formas de 

crescimento de óxidos lamelares bidimensionais, pois, o domínio da forma de 

crescimento permitiria inúmeras aplicações em diversas áreas, inclusive na catálise. 
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RESUMO 

 

Microestruturas bidimensionais de trióxido de molibdênio (MoO3) foram sintetizados 

por meio de acidificação de heptamolibdato de amônio tetra-hidratado, seguida de 

calcinação. Uma solução do composto precursor, heptamolibdato de amônio tetra-

hidratado, foi acidificada até pH 3,5 usando ácido acético glacial diluído, seguida de 

tratamento hidrotérmico por 150, 180 e 200 °C por 1, 6 e 12 h. Em seguida, o 

composto intermediário foi calcinado a 300 °C tempo variando por 6 e 12 h, para 

obtenção do MoO3. Difratogramas de raios X revelaram que os cristais obtidos 

cresceram com estrutura cristalina correspondente à fase ortorrômbica do MoO3, com 

direção preferencial de crescimento ao longo dos planos (0k0). Espectroscopia de 

Raman e de Infravermelho confirmaram a formação dos modos característicos do 

trióxido de molibdênio para a fase encontrada. Com a Microscopia Eletrônica de 

Varredura foi possível observar a formação de nanoplacas. 

 

Palavras-Chaves: Trióxido de molibdênio; Estrutura ortorrômbica; Crescimento 

direcional. 
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ABSTRACT 

 

Two-dimensional microstructures of molybdenum trioxide (MoO3) were synthesized 

by heptamolybdate tetrahydrate ammonium acidification, followed by calcination. A 

solution of the precursor compound heptamolybdate tetrahydrate ammonium acidified 

to pH 3,5 using glacial acetic acid followed by hydrothermal treatment for 150, 180 

and 200 °C for 1, 6 and 12 hours. Then, the intermediate was calcined at 300 °C for 

varying time 6 and 12 hours, to obtain MoO3. X-ray diffraction revealed that the 

crystals grew with crystalline structure corresponding to the orthorhombic phase of 

MoO3, with a preferential growth direction along the planes (0K0). Raman 

spectroscopy and IR confirmed the formation of the characteristic modes of 

molybdenum trioxide for stage found. With Scanning Electron Microscopy was 

possible to observe the formation of nanoplacas. 

 

Key Words: Molybdenum trioxide; Orthorhombic structure; Directional growth. 
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1. INTRODUÇÃO 

Trióxido de molibdênio (MoO3) tem sido um dos óxidos de metais mais 

atrativos no estudo experimental, durante as últimas décadas, devido a sua estrutura 

característica especial (Mai, et al. 2010). Técnicas têm sido desenvolvidas para 

controlar o tamanho e promover o potencial de aplicação do trióxido de molibdênio 

(Xu, et al. 2003; Li, Liu, & Li, 2002).  

O MoO3 possui diversas aplicações como: catalisador (Jain, Prasad, & 

Sain, 2008), sensor de gás (Comini, et al. 2005), lubrificante (Wang, Rose, Lieber, 

1999), material de eletrodo eletrocrômico (Ramírez, & Cruz, 2003), material 

fotocromático (He, Yao, 2003) etc. Assim, até o momento, um esforço considerável 

tem sido dedicado à concepção de novos métodos para a síntese de nanomateriais de 

MoO3 com características diferentes (Wang, Zhang, & Qian, 2005; Song, et al. 2006; 

Jiao, et al. 2005; Comini, et al. 2005), com o objetivo de explorar as suas 

potencialidades 

MoO3, o qual é um semicondutor, tem uma estrutura em camadas 

bidimensionais interessante, nas quais as cadeias duplas de MoO6 octaedros estão 

dispostos de tal modo que suas bordas são compartilhadas para produzir o MoO3 

estequiometrico (Divigalpitiya, Frindt, & Morrison, 1990). Essas cadeias duplas são 

empilhadas em uma conformação escalonada realizada por forças de van der Waals 

fracas. Espécie de tamanho adequado podem ser intercalados nas lacunas entre as 

camadas de MoO3, como em muitos outros materiais em camadas (Divigalpitiya, 

Frindt & Morrison, 1990). 

O trioxido de molidênio encontra-se, geralmente, sob três fases 

cristalográficas, a ortorrômica (α-MoO3) estável termodinâmicamente, a monoclínica 

(β-MoO3) e a hexagonal (h-MoO3). Essas últimas são meta-estáveis 
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termodinamicamente (Agranovski & Boskovic, 2013; Altman, Droubay & Chambers, 

2002; Souza Filho, et al. 2012; Atuchin, et al. 2011; Kihlborg, 1963; Chu, et al. 2010). 

A fase cristalográfica ortorrômbica apresenta interações fracas entre as 

folhas de dupla camada, que são, principalmente, forças de van der Waals (Lou, 2002; 

Liu, 2013). Uma das características mais interessantes da fase α-MoO3 é a sua 

anisotropia estrutural resultante de um arranjo assimétrico de unidades octaédricos de 

MoO6. 

A fase metaestável, β-MoO3, é semelhante ao WO3, e está relacionada com 

a  estrutura tridimensional do ReO3 (McCarron, 1986), que sugere que deve 

demonstrar uma rica intercalação química (McCarron, 1986), que consiste na rede de 

octaedros com canto conectado.  

Trióxido de molibdênio hexagonal, h-MoO3, é construído utilizando as 

cadeias de ziguezague do octaedro (MoO6) como os blocos de construção de ligação 

através de oxigênios adjacentes (Tang, 2013). 

Neste trabalho, pretende-se estudar o crescimento preferencial de 

nanoestruturas de trioxido de molibdênio, identificando a fase cristalográfica e as 

possíveis mudanças de fase, obtidas através de síntese hidrotérmica, com variação dos 

parâmetros tempo e temperatura. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Reagentes 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado heptamolibdato de 

amônio tetraidratado (Isofar), ácido acético glacial 98%, (Impex) e água deionizada. 

 

2.2 Procedimento experimental 

Heptamolibdato de amônio tetra-hidratado foi dissolvido em água 

deionizada, com pH ajustado para 3,5, com ácido acético glacial. O precipitado 

intermediário foi lavado várias vezes com etanol absoluto. Logo em seguida foi 

realizado tratamento hidrotérmico por 150, 180 e 200 °C, com tempo variando por 1, 6 

e 12 h. Em seguida, o composto intermediário foi calcinado 300 °C com variação de 

tempo de 6 e 12 h, para obtenção do cristais de MoO3. 

 

2.3 Caracterizações 

 Difração de raios X 

Os óxidos obtidos foram caracterizados por DRX, com auxílio de um 

equipamento da marca Shimadzu, modelo XRD 6000, com radiação Cu-Kα = 1,54056 

Å e ajustado para operar com 40 kV e 30 mA. Os ensaios foram feitos com passo de 

0,02° sobre uma faixa angular de 10 a 45° (2Ɵ) e uma taxa de varredura de 0,5 

°/minuto, em modo contínuo.  

 

 Espectroscopia Raman 

Espectros Raman foram obtidos através do Espectrofotometro RAMAN 

confocal da BROKEN modelo SENTERRA, utilizando uma linha laser em 785 nm 
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com resolução de 3600 cm
-1

, os espectros foram registrados em uma faixa de 100-

1800 cm
-1

. 

 

 Espectroscopia na região do Infravermelho 

Análises de Infravermelho das amostras foram realizadas utilizando um 

equipamento Bruker, modelo Vertex 70, na faixa de 4000 a 400 cm
-1

, a partir de 64 

scans para cada medida com uma resolução de 4 cm
-1

. Realizou-se as análises de IV 

no modo transmissão, com pastilhas de KBr. 

 

 Microscopia Eletrônica de Varredura 

A morfologia dos pós foi investigada através da microscopia eletrônica de 

varredura com fonte de elétrons de emissão por campo (MEV-EC), utilizando um 

equipamento FEI, Quanta 200 FEG. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 Formação do molibdato precursor 

A acidificação é feita com ácido acético e o molibdato de amônio 

(NH4)6Mo7O24·H2O. Adicionando os íons espectadores acetato e amônio à equação, 

tem-se: 

 

24NH4
+
 + 4Mo7O24

6-
 + 15H3O

+
 + 15Ac

-
 → 24NH4

+
 + 7Mo4O13

2-
 + 5H3O

+
 + 15Ac

-
 + 15H2O 

 

Ou simplesmente, 

 

4(NH4)6Mo7O24 + 15HAc + 15H2O →7(NH4)2Mo4O13 + 10(NH4)Ac + 5HAc + 20H2O 

 

Esta reação não exige lavagem, uma vez que além do molibdato esperado, 

forma-se água e acetato de amônio que se decompõem facilmente a altas temperaturas. 

Temos, então, a reação geral balanceada para formação do Mo4O13
2-

, 

apartir da acidificação do Mo7O24
6-

: 

 

4Mo7O24
6-

 + 15H3O
+
 → 7Mo4O13

2-
 + 5H3O

+
+ 15H2O 

 

3.1.2. Calcinação 

Na calcinação, o molibdato se transforma em trióxido de molibdênio. A 

reação geral é a seguinte: 

 

2Mo4O13
2-

 → 8MoO3 + O2 + 4e
- 
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Considerando tanto a decomposição do acetato de amônio, como a 

decomposição da amônia e do ácido acético, tem-se: 

CH3COOH + 2O2 → 2CO + 2H2O 

4NH3 + 5O2
+
 → 4NO + 6H2O 
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3.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

3.2.1 Identificação Estrutural 

 

A difração de raios X foi utilizada para obtenção do perfil de difração do 

MoO3, em especial, a observação da intensidade relativa dos picos de difração para 

avaliação da direção de crescimento preferencial. Empregou-se o programa Search-

Match para identificação cristalográfica pelo método estatístico Hanawatch, obtendo-

se maior pontuação para a ficha cristalográfica, Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS 05-0508), apresentando estrutura cristalográfica 

correspondendo à fase ortorrômbica, com os planos característicos (020), (110), (040), 

(021) e (060). 

A Tabela 1 resume os resultados por meio de um comparativo entre os 

ângulos de difração observados nas amostras sintetizadas de acordo com o método 

supracitado e os ângulos de difração do padrão cristalográfico. 
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Tabela 1 – Ângulos de difração de raio X das amostras de trióxido de molibdênio 

sintetizadas hidrotermicamente. 

 

 

 

 

 

  

Condições de síntese Planos 

Síntese Calcinação  

(020) 

 

(110) 

 

(040) 

 

(021) 

 

(060) Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(h) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(h) 

Padrão cristalográfico  

(JCPDS 05-0508) 
(Gongying, et al. 2009) 

12,72 23,30 25,66 27,28 38,94 

 

150 

1 

3
0
0
 

 

 

 

 

 

 

6 

13,02 23,66 25,95 27,58 39,20 

6 13,00 23,66 25,95 27,6 39,20 

12 12,82 23,00 25,80 27,45 39,00 

 

180 

1 12,90 23,60 25,88 27,10 39,20 

6 ─ ─ ─ ─ ─ 

12 12,90 23,60 25,80 27,55 39,20 

 

200 

1 12,95 23,56 25,80 27,50 39,10 

6 12,70 23,40 25,60 27,40 39,91 

12 12,85 23,40 25,70 27,37 38,97 

 

150 

1  

 

 

 

 

 

12 

─ ─ ─ ─ ─ 

6 ─ ─ ─ ─ ─ 

12 12, 73 23,32 25,66 27,30 38,94 

 

180 

1 12,82 23,40 25,75 27,35 39,00 

6 12,87 23,55 25,84 27,45 39,07 

12 12,87 23,55 25,90 27,51 39,15 

 

200 

1 ─ ─ ─ ─ ─ 

6 12,66 23,41 25,70 27,35 39,0 

12 12,66 23,31 25,66 27,30 38,90 
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3.2.1.1 Síntese hidrotérmica a 150 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 6 horas. 

Os difratogramas de raios X das amostras sintetizadas hidrotermicamente a 

150 °C por 1, 6 e 12 horas, seguidas de calcinação a 300 °C por 6 horas encontram-se 

na Figura 7. No plano (021) foi observado um crescimento da intensidade do pico com 

o aumento do tempo de síntese. Todos os planos sofreram um leve deslocamento para 

a esquerda com o aumento de tempo de síntese. Os planos (020), (040) e (060) 

aumentaram com o aumento do tempo de síntese de 1 para 6 horas e diminuíram 

quando o tempo dimunuiu para 12 horas. Foi observado o aparecimento de um pico 

discreto com ângulo de difração de 19,2°, na síntese de 6 horas, o qual se intensificou 

na síntese de 12 horas, segundo Mizushima, et al. (2011), este pico esta relacionado a 

formação da fase hexagonal (JCPDS 21-0569). 
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Figura 7. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente a 150 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C por 6 h. 
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3.2.1.2 Síntese hidrotérmica a 180 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 6 horas. 

Na Figura 8 encontram-se os difratogramas de raios X das amostras 

sintetizadas hidrotermicamente na temperatura de 180 °C por 1, 6 e 12 horas seguidas 

de calcinação a 300 °C por 6 horas. Nessa temperatura foi possível perceber mudanças 

mais significativas nas intensidades dos picos de absorção com a variação de tempo de 

síntese. Os planos (020), (040) e (060) apresentaram maior intensidade com o aumento 

do tempo de síntese, enquanto os planos (110) e (021) tiveram sua intensidade 

diminuída com o aumento de temperatura de síntese. No entanto não foi observado 

deslocamento dos planos com a variação do tempo de síntese. 
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Figura 8. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente por 180 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C por 6 h. 

 

3.2.1.3 Síntese hidrotérmica a 200 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 6 horas 

Os difratogramas de raios X das amostras sintetizadas hidrotermicamente 

na temperatura de 200 °C por 1, 6 e 12 horas seguidas de calcinação a 300 °C por 6 
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horas encontram-se na Figura 9. Todos os picos correspondentes aos planos 

característicos do MoO3 sofreram discreto deslocamento para a esquerda com o 

aumento do tempo de síntese. Quanto à intensidade, o pico correspondente ao plano 

(020) teve sua intensidade aumentada com o tempo de 6 horas, no entanto com o 

aumento para 12 horas o mesmo teve sua intensidade diminuída. O pico 

correspondente ao plano (110) com o aumento do tempo de síntese foi deslocado para 

a esquerda.  Na síntese realizada por 1 hora foi possível observar um pico com ângulo 

de difração de 16,7° e na síntese de 6 e 12 horas, além deste, surgiu um pico com 

ângulo de difração de 19,26°, ambos correspondendo à fase hexagonal do trióxido de 

molibdênio, segundo Mizushima, et al. (2011). 
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Figura 9. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente por 200 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C por 12 h. 
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3.2.1.4 Síntese hidrotérmica a 150 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 12 horas 

Na Figura 10 encontram-se os difratogramas de raios X das amostras 

sintetizadas hidrotermicamente na temperatura de 150 °C por 6 e 12 horas seguidas de 

calcinação a 300 °C por 12 horas. Com o aumento do tempo de síntese o plano (020) 

foi deslocado para direita e teve a intensidade do pico diminuída. O plano (110) foi 

levemente deslocado para a esquerda e a intensidade do pico diminuiu. O plano (040) 

sofre leve deslocamento para a esquerda enquanto a intensidade do pico aumenta. No 

pico correspondente ao plano (021) é observado deslocamento para a esquerda e 

acentuada diminuição do pico de absorção, no tempo de 6 horas para 12 horas. Nestas 

condições de síntese os picos correspondentes a fase hexagonal aparecem na síntese de 

uma hora e diminuem de intensidade na síntese de 6 horas e desaparecem quando a 

síntese se processa por 12 horas. 
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Figura 10. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente por 150 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C por 12 h. 
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3.2.1.5 Síntese hidrotérmica a 180 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 12 horas 

 Os difratogramas de raios X das amostras sintetizadas 

hidrotermicamente na temperatura de 180 °C por 1, 6 e 12 horas seguidas de 

calcinação a 300 °C por 12 horas encontram-se na Figura 11. Nesta temperatura de 

síntese não foi observado deslocamentos significativos com a variação de tempo, no 

entanto, os picos correspondentes aos planos característicos sofreram mudanças. Os 

picos correspondentes aos planos (020), (040) e (060) aumentaram sua intensidade 

com o aumento do tempo de síntese, por outro lado, os planos (110) e (021) sofreram 

discreto aumento de intensidade com o aumento de 1 para 6 horas de síntese, 

diminuindo consideravelmente sua intensidade quando o tempo de síntese foi de 12 

horas. Os picos correspondentes a fase hexagonal surgiram apenas na síntese 

processada por 6 horas.  
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Figura 11. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente por 180 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C por 12 h. 
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3.2.1.6 Síntese hidrotérmica a 200 °C seguidas de calcinação a 300 °C por 12 horas 

Na Figura 12 encontram-se os difratogramas de raios X das amostras 

sintetizadas hidrotermicamente na temperatura de 200 °C por 1, 6 e 12 horas seguidas 

de calcinação a 300 °C por 12 horas. Todos os picos característicos correspondente aos 

planos (020), (110), (040), (021) e (060) deslocaram-se para a esquerda com o 

aumento do tempo de síntese. Com exceção do plano (110), que aumentou com o 

aumento do tempo, todos os picos sofreram aumento de intensidade com o aumento de 

1 para 6 horas de síntese e diminuíram com o aumento para 12 horas. Além dos dois 

picos correspondentes a fase hexagonal, já mencionados em outras amostras, apareceu 

outro pico dessa fase, com ângulo de difração de 29,2°. 
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Figura 12. Difratograma de DRX das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente por 200 °C por 1, 6 e 12 horas e calcinados a 300 °C por 12 

horas. 
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3.3 ESPECTROSCÓPIAS DE INFRAVERMELHO E DE RAMAN 

Segundo os cálculos da teoria de grupo, a estrutura ortorrômbica do MoO3 

apresenta 37 modos vibracional (Raman e infravermelho), com espaçamento de grupo 

D2h
16

. A representação irredutível é dada como: 

Γ = 8Ag + 8B1g + 4B2g + 4B3g + 4Au + 3B1u + 7B2u + 7B3u 

 Em que Ag, B1g, B2g e B3g representam os modos ativos no Raman, Au é 

um modo não degenerado, e B1u, B2u e B3u são modos ativos no infravermelho 

(Negishi, et al. 2004; Phadungdhitidhada, et al. 2008). Os subscritos “g” e “u” indicam 

que a operação de simétria relacionada a inversão do centro-simétrico do cristal no 

centro da zona de Brillouin é simétrica ou não. Portanto, são esperados no Raman, 24 

modos ativos para os cristais de MoO3, como indicado na equação, abaixo  

Γ(Raman) = 8Ag + 8B1g + 4B2g + 4B3g 

A espectroscopia na região do infravermelho (IV) é uma técnica útil e 

poderosa adotada para análise, confirmação e elucidação de estruturas de compostos e 

para identificar os grupos funcionais presentes nas mesmas (Sangari & Devi, 2013). 

Desta forma, a espectroscópia IF foi realizada para investigar os estados de ligação 

química entre os átomos de oxigênio e molibdênio (Chiang, & Yeh, 2013). 

Através dos resultados da espectroscopia no Infravermelho (Figura 13) foi 

possível observar modos esperados para a estrutura do α-MoO3. A banda em 875,2 cm
-

1
 está relacionada ao modo de estiramento νOMo2 enquanto a banda intensa em torno 

de 995,4 cm
-1

 está relacionada ao modo de estiramento νO=Mo. (Pereira, et al. 2008). 
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Figura 13 - Espectros de Infravermelho das amostras de MoO3 processadas 

hidrotermicamente a 150, 180 e 200 °C por 1, 6 e 12 h e calcinados a 300 °C 

por 6 e 12 h. 

A espectroscopia Raman é uma técnica experimental não destrutível, mais 

sensível a presença de fase secundária do que o DRX, e por esta razão tem se mostrado 

uma poderosa ferramenta para identificar diferentes polimorfos de óxidos metálicos 

(Silva Sousa, 2011). A intensidade dos picos de Raman varia de acordo com a 

orientação do cristal e a polarização da fonte de laser (Liu, et al. 2009). Os espectros 

de espalhamento Raman obtidos estão apresentados na Figura 14
(a),(b),(c),(d),(e) e (f) 

confirmam a estrutura do α-MoO3. O pico presente em torno de 992 cm
-1

 está 

relacionado ao modo de estiramento (Ag), não-simétrico, do oxigênio terminal 

νMo=O1, na qual a ligação se alinha ao longo da direção do eixo b, segundo Carcia, &. 

McCarron III 1987, o pico de 991,4cm
-1

 é responsável pela estrutura em camada da 

fase ortorrômbica; em 820 cm
-1

 se encontra o pico intenso relacionado ao estiramento 

(Ag) do oxigênio coordenado ν(Mo–O–Mo), este modo é devido ao oxigênio 

compartilhado pelo vértice por dois octaedros de MoO6, o alinhamento se dá com a 

união ao longo da direção do eixo a; em 663 cm
-1

 observa-se o modo resultante do 

estiramento (B2g) do oxigênio triplamente coordenado (Mo–O(3)) presente na aresta 

compartilhada entre três octaedros de MoO6 eem 287 cm
-1

 tem-se o pico relacionado 

ao modo de estiramento simétrico (B2g) da ligação δMo=O. 

Todos os modos observados na espectroscopia no Infravermelho e Raman 

no presente trabalho estão apresentados na Tabela 2. 
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Figura 14. Espectros Raman das amostras de MoO3 processadas hidrotermicamente a 

(a) 150 °C por 1, 6 e 12 h, (b) 180 °C por 1, 6 e 12 h e (c) 200 °C por 1, 6 e 12 h, todas 

calcinadas a 300 °C por 6 h; (d) 150 °C por 1, 6 e 12 h, (e) 180 °C por 1, 6 e 12 h e (f) 

200 °C por 1, 6 e 12 h, todas calcinadas a 300 °C por 12 h.  
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Tabela 2 – Modos ativos do MoO3 na espectroscopia no Infravermelho e Raman nas 

amostras de trióxido de molibdênio sintetizadas pelo método hidrotérmico. 

Candeia,et 

al. 2004 

Espectroscopia Presente trabalho 

(Amostra 1) 

Simetria Indicação 

999 IR 995,4 B3u νO=Mo 

996 R 992 Ag, B1g νO=Mo 

876 IR 862,5 B3u νOMo2 

818 R 820 B2u νOMo2 

820 IR 818,1 Ag, B1g νOMo2 

666 R 663 B2g, B3g νOMo2 

472 R 468 Ag, B1g νOMo2 

380 R 376,7 B1g δO=Mo 

366 R 366,7 Ag δO=Mo 

338 R 335,6 B1g, Ag δOMo3 

270 R 284,2 B2g δMo=O 

246 R 240,3 B3g δOMo2 

228 IR - B3u δOMo2 

218 R 214,6 Ag δOMo2 

198 R 195,4 B2g δOMo2 

191 IR - B1u δOMo2 

156 R 151,5 B1g * 

128 R 124,8 B2g * 

116 R 113,0 B1g * 

98 R 95,9  * 

IF = Infravermelho; R = Raman; Amostra 1 = 150°C/1h_300°C/6h.  
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3.4 MISCROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

As amostras sintetizadas nas seguintes condições: 150°C/1h_300°C/6h, 

180°C/1h_300°C/6h e todas sintetizadas por 180 e 200 °C calcinadas a 300 °C por 12 

horasa, presentaram o espectro de Raman semelhante ao encontrado por Souza Filho, 

et al (2012). Foi observado a formação de nanobastões em temperaturas de calcinação 

mais brandas, no entanto, a partir de condições de sínteses mais severas, com o 

aumento do tempo e da temperatura de sintese, os microbastões se aglomeraram e 

iniciaram a formação de microplacas, na Figura 15, encontra-se imagens de 

Microscópia Eletrônica de Varredura das amostras de trióxido de molibdênio 

sintetizadas hidrotérmicamente. 

 

Figura 15. Microscópia de Eletrônica de Varredura de amostras sintetizadas 

hidrotérmicamente, (A) a 150 °C por 1 h e (B) 150 °C por 6 h, ambas calcinadas por 

300 °C durante 6 h. 
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Figura 16. Microscópia de Eletrônica de Varredura de amostras sintetizadas 

hidrotérmicamente, (A) a 150 °C por 6 h e (B) 150 °C por 12 h, ambas 

calcinadas por 300 °C durante 12 h. 

 

Nas temperaturas de calcinação mais elevadas,a morfologia dominante é 

de grandes placas que foram formadas, provavelmente, pela coalescência de 

nanobastões individuais. Observou-se que na mesma temperatura as amostras 

sintetizadas por mais tempo apresentram menos formação de placas, no entanto, houve 

maior aglomeração dos microbastões, como pode ser observado na Figura 16. A 

variação do tamanho do cristal causado por este processo de coalescência é esperado 

para alterar o perfil do espectro de Ramanem grande medida, em consequência dos 

efeitos induzidos por tamanho. A descontinuidades de dados Raman de MoO3 

mostram que as mudanças nos espectros Raman indicam uma mudança de morfologia 

(Sousa Filho, 2012). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Após as caracterizações realizadas nas amostras de trióxido de molibdênio 

sintetizadas hidrotermicamente, algumas considerações são feitas: 

 Através de análises de raios X foi possível identificar o eixo (0k0) como 

direção de crescimento preferencial das amostras de trióxido de molibdênio 

sintetizadas por método hidrotérmico. 

 Através de análise de espectroscopia Raman foi possível identificar os modos 

característicos correspondentes ao trióxido de molibdênio. 

 Através de análise de infravermelho foi possível identificar os modos 

característicos ao trióxido de molibdênio. 

 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura possibilitaram a formação de 

microbastões e de microplacas de trióxido de molibdênio sintetizado por 

método hidrotérmico. 

 Com a condição de síntese mais branda, 150 °C por 1 h calcinada a 300 °C por 

6 h, já foi possível observar os picos corrrespondentes a fase cristalográfica 

ortorrômbica do trioxido de molibdênio. 

 Ressalva-se que não há relatos de síntese hidrotérmicas na literatura em 

parâmetros reacionais semelhantes ao proposto no projeto, o que constitui a 

maior contribuição científica desse trabalho. 

 O método proposto é simples, pois não exige tratamento depois de obtido o 

produto da calcinação, o que contribui para sua viabilidade. 

 

More interestingly, the oxidized film has a preferred orientation in that only 
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