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RESUMO 

Toda pesquisa é uma oportunidade de conhecer, desvendar e compreender um 

material. A Ciência dos Materiais no âmbito da pesquisa propõe a interpretação 

dos dados ao interagir com diversas áreas da ciência, dentre elas, a química é 

fundamental. Novos materiais são estudados a várias décadas, destacam-se a 

família dos molibdatos, com formula geral AMoO4 com (A= Ca, Sr, Ba), e 

estrutura tipo scheelita, estes constituem uma classe importante de materiais 

funcionais nas áreas de conversão de energia e armazenamento, com aplicação 

como hospedeiros de íons lantanídeos e fotocatalisadores. Nesta dissertação, foi 

investigado o molibdato de cálcio (CaMoO4) como importante material óxido com 

propriedade óptica incluindo a fotoluminescência, aplicações determinantes para 

investigação sobre o composto puro e a dopagem com íons terras raras. O 

presente trabalho, descreve uma breve revisão sobre CaMoO4, além da 

proposta de obtenção, caracterização e avaliação da atividade luminescente do 

composto dopado com o lantanídeo praseodímio (Pr3+), no qual, a inserção do 

terra rara será pela substituição do íon modificador da rede (Cálcio, Ca2+). Após 

investigação estrutural, os resultados obtidos por análise fotoluminescente 

descreveram que a dopagem foi satisfatória, ao promover novos níveis de 

energia e picos específicos provocados pela presença do terra rara, os 

microcristais também podem ter influenciado os resultados morfológicos. No 

entanto, maiores investigações são necessárias para compreender o processo 

de fotoluminescência e dopagem associados a morfologia do material. 

 

 

Palavras-Chaves: Molibdato de cálcio, dopagem e fotoluminescência. 



 

VIII 

ABSTRACT 

 
All search is an opportunity to meet, understand and uncover a material. 

Materials Science under the research proposes the interpretation of data when 

interacting with diverse areas of science, among them, chemistry is crucial. New 

materials are studied several decades, we highlight the family of molybdates with 

AMoO4 with formula (A = Ca, Sr, Ba), and scheelite type structure, these form an 

important class of functional materials in the fields of energy conversion and 

storage, with application as hosts for lanthanide ions and photocatalysts. In this 

dissertation, calcium molybdate (CaMoO4) as important material oxide, with 

optical property including photoluminescence, have determined the investigation 

of the pure compound and doping with rare earth ions. This paper describes a 

brief review of CaMoO4, beyond the proposed obtaining, characterization and 

evaluation of luminescent activity of doped praseodymium lanthanide (Pr3+) 

compound, where the insertion of rare earth will be the substitution of the 

modifier ion of the network (calcium, Ca2+). Upon structural investigation, the 

results of photoluminescence analysis reported that doping was satisfactory to 

promote new energy levels and specific peaks caused by the presence of rare 

earth, microcrystals may also affect the morphological results. However, further 

investigations are necessary to understand the process of photoluminescence 

associated with doping and morphology of the material. 

 

 

Key-words: calcium molybdate, doping and photoluminescence. 
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INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento do sistema de telecomunicações móveis, 

como telefones celulares, micro-ondas de alta qualidade, as cerâmicas 

dielétricas tornaram-se obrigatórias por apresentarem rendimento superior aos 

outros materiais. O elemento molibdênio (Mo) contendo óxidos mistos é de 

interesse prático devido à sua atraente propriedade de luminescência e 

possibilidade de materiais com eletrodo negativo (Choi, et al. 2007). 

Sobre os óxidos mistos contendo molibdênio, a literatura tem reportado o 

avanço em pesquisa de materiais cerâmicos pertencentes à família dos 

molibdatos (MoO4) e tungstatos (WO4), o elevado e contínuo interesse nesses 

materiais se devem às suas excelentes propriedades ópticas e estruturais, as 

quais formam a base do seu largo uso como fósforos, cintiladores detectores 

(Milhailik, et al. 2005) fotoânodos, hospedeiros para laser do estado sólido e 

fibras ópticas (Botelho, 2013; Cavalcante, et al. 2008; Zhu, et al. 2011). 

Dentre esses materiais, destacam se os molibdatos e tungstatos de 

cálcio, importantes materiais inorgânicos, que ocorrem naturalmente como 

minerais e também podem ser produzidos sinteticamente, os nomes 

associados aos minerais desses materiais são: powellita (CaMoO4) e scheelita 

(CaWO4). O nome scheelita é também utilizado para descrever a estrutura 

cristalina comum desses materiais com formula geral ABO4 (Campos, et al. 

2007). 

Especificando ao CaMoO4 suas propriedades são vastas, destaca-se as 

propriedades ópticas, incluindo a fotoluminescência, o molibdato de cálcio 

apresenta aplicação tecnológica como laser de estado sólido, produção de 

diodo emissor de luz branca e outros (Vieira, et al. 2013; Wang, et al. 2013). 
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Tais aplicações são possíveis devido às propriedades físicas do molibdato de 

cálcio, como boa cristalinidade e forma regular (Longo, et al. 2011). 

Existem vários métodos de síntese para o material, destacam-se o 

processo hidrotérmico convencional e acoplado ao micro-ondas (Marques, et 

al. 2010), a reação do estado sólido (Cavalli, et al. 2012) e a coprecipitação 

(Botelho, 2013). E as caracterizações que descrevem esse material visam à 

constatação de boa cristalinidade, concordância dos modos ativos no 

Infravermelho e Raman, micrografias que descrevem cristais dispersos com 

forma e tamanho definido, propriedade fotoluminescente em acordo com a 

literatura, emitindo em longa faixa do espectro 450 a 700 nm, CaMoO4 puro 

(Longo, et al. 2011) e quando sob efeito de dopagem apresentar picos 

definidos do íon dopante, pois este provocará a existência de níveis 

intermediários de energia (Cavalli, et al. 2012). 

Neste sentido, a presente dissertação reporta uma breve revisão da 

literatura sobre o CaMoO4, a fim de compreender o material para correlacioná-

lo com a proposta de obtenção e caracterização do CaMoO4 dopado com o 

terra rara praseodímio, sob efeito do solvente para desvendar a importância da 

dopagem na atividade fotoluminescente. 
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RESUMO 

A Química de Materiais é relacionada à síntese e estrutura, propriedades 

eletrônicas e aplicações, nos últimos anos, apresentou crescente destaque em 

materiais inorgânicos. Neste sentido, a busca por novos materiais com 

tamanhos entre a micro e nanoescala representou novas perspectivas para a 

química inorgânica atual, por proporcionar novas interações entre a química e a 

ciência dos materiais. Sobre isso, materiais das famílias de volframatos (WO4
2-) 

e molibdatos (MoO4
2-) têm atraído o interesse de muitos campos tecnológicos e 

áreas científicas, devido ao seu grande potencial de aplicação. Recentemente, 

os molibdatos (óxidos de metais mistos com fórmula AMoO4, onde A= Ca, Co, 

Ni, Cu, Ba, Sr e Zn) tornaram-se objeto de extensivas pesquisas, devido as 

suas propriedades óticas, fotoluminescentes, catalíticas e mecânicas. 

Enfatizando o molibdato de cálcio (CaMoO4), esse material é pertencente à 

família das scheelita com estrutura tetragonal, suas propriedades são vastas, 

porem destacam-se as propriedades ópticas, incluindo a fotoluminescência, 

apresenta aplicação tecnológica como laser de estado sólido, produção de 

diodo emissor de luz branca, entre outros. Existem vários métodos de síntese 

para o CaMoO4 destacam-se a coprecipitação e o processo hidrotérmico, 

essas rotas de obtenção podem influenciar quanto a morfologia e a 

fotoluminescência. No entanto, ainda é necessárias maiores pesquisas a fim de 

compreender e elucidar todas as possíveis propriedades e aplicações do 

material.  

 

Palavras-Chave: Molibdato de cálcio, propriedades eletrônicas, 

fotoluminescência. 
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ABSTRACT 

Chemistry of Materials is related to the synthesis and electronic structure, 

properties and applications, in recent years, increased attention presented in 

inorganic materials. In this sense, the search for new materials with sizes 

between micro and nanoscale represented new perspectives to current 

inorganic chemistry, by providing new interactions between chemistry and 

materials science. On this, the families of materials wolframates (WO4
2-) and 

molybdates (MoO4
2-) have attracted the interest of many scientific and 

technological fields areas, due to its great potential for application. Recently, 

molybdates (oxides metal mixed with formula AMoO4 where, A = Ca, Co, Ni, 

Cu, Ba, Sr and Zn) became the subject of extensive research due to their 

optical properties, photoluminescence, catalytic and mechanical. Emphasizing 

the calcium molybdate (CaMoO4), this material is owned by the family of 

scheelite with tetragonal structure, their properties are vast, however there are 

the optical properties, including photoluminescence, presents technological 

application as solid-state laser, diode production emitting white light, among 

others. There are several methods for the synthesis CaMoO4 stand out 

coprecipitation and hydrothermal process of obtaining these routes as 

influencing the morphology and photoluminescence. However, further research 

is still needed in order to understand and elucidate all possible properties and 

material application. 

 

Key-words: calcium molybdate, properties electronics, photoluminescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Toda matéria é um material em potencial”, quando Zarbin (2007) 

descreveu essa afirmação revelou que qualquer material é passível de uma 

especificidade, este momento é compreendido através de modificações, 

aperfeiçoamento e avanço nas propriedades (por exemplo: ópticas, mecânicas, 

eletrônicas, antibióticas, catalíticas, etc.), dessa forma, conferem ao material 

uma função, propriedade ou aplicação específica, tornando-o único e com 

utilidade definida. Sobre isso, a integração entre a perspectiva macroscópica 

que caracteriza os materiais (propriedades úteis para determinada função), 

com o enfoque atômico/molecular característico da Química (preparação, 

compreensão e estudo de reatividade de sólidos e moléculas) é imprescindível 

para o conhecimento e controle das conexões existentes entre estrutura, 

propriedades e funções de diferentes materiais. 

De acordo com Rubira et al. (2002), a Química de Materiais relacionada 

a síntese e estrutura, propriedades e possíveis aplicações, apresenta crescente 

destaque em materiais poliméricos e inorgânicos, obtidos por rotas 

eminentemente químicas. Estes aspectos correlacionam a necessidade do 

conhecimento químico para a produção referente à química e a ciência dos 

materiais. 

Neste sentido, a síntese de micro/nanomateriais representa novas 

perspectivas para a química inorgânica atual, por proporcionar novas 

interações entre a química e a ciência dos materiais, criando uma grande 

demanda de novos compostos inorgânicos, com muitas propriedades 

eletrônicas e aplicações na indústria. O interessante da interação são as novas 
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rotas de síntese e caracterizações que permitem aos pesquisadores explorar 

novos caminhos das reações químicas.  

Sobre isso, nos últimos anos, tungstatos (WO4
2-) e molibdatos (MoO4

2-) 

são materiais que têm atraído o interesse de muitos campos tecnológicos e 

áreas científicas, devido ao seu grande potencial de aplicação industrial, 

incluindo fibra óptica, sensor de umidade, catalisadores, detector de cintilação, 

lasers de estado sólido, dispositivos fotoluminescentes, aplicações de micro-

ondas e assim por diante (Wu, et al. 2007; Choi, et al. 2006).  

Enfatizando os molibdatos, essa classe de materiais é pertencente à 

família das scheelita, com fórmula geral MMoO4, (onde M= Ca, Ba, Sr, Cd), 

esses materiais são estudados a mais de 50 anos devido sua grande aplicação 

tecnológica (Mahlik, et al. 2012).  

Esses materiais inorgânicos fotoluminescentes têm aplicações 

tecnológicas em quase todos os dispositivos que possa a vir produzir luz 

artificial e em processos catalíticos. Dentre essas aplicações podem-se 

destacar as seguintes: produção de lasers de estado sólido, produção de 

diodos emissores de luz (LEDs) e a sua utilização em processos fotocatalíticos 

heterogêneos para fotodegradação de corantes (Vieira, et al. 2013), em 

especial o molibdato de cálcio (CaMoO4 e o CaWO4) são exemplos desses 

materiais. Neste sentido, o presente trabalho descreve uma revisão sobre o 

CaMoO4 a fim de compreender mais a respeito das características físico-

químicas, que o tornam material importante para a ciência dos materiais. 
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1.1 Molibdato de cálcio (CaMoO4)  

A primeira referência na literatura do CaMoO4 é reportada por Kroger 

(1947), no trabalho “Luminescence of solid solutions of the system CaMoO4-

PbMoO4 and of some other systems” da revista Philips Research Reports. E o 

trabalho mais recente publicado é reportado por Zhang, et al. (2014), com o 

título “Influence of Al3+ ions on the enhancement of the fluorescence in the 

CaMoO4:Sm3+ phosphor” da revista Optics & Laser Technology. É perceptível o 

avanço nas pesquisas relacionado a este material, desde a caracterização do 

material puro a descobertas de propriedades diferenciadas através da 

dopagem com cátions terras raras. A investigação sobre os CaMoO4 é 

relacionada quanto a sua propriedade fotoluminescente, desde o primeiro 

trabalho publicado em periódicos a busca para compreender e melhorar esta 

propriedade vem sendo amplamente estudada. 

O composto de molibdato de cálcio (CaMoO4) é pertencente à família 

das scheelita apresenta estrutura tetragonal com corpo centrado e grupo 

espacial (I41/a) com simetria C6
4h. A estrutura do CaMoO4 é compreendida 

através da Figura 01, onde os átomos modificadores da rede (cálcio) estão 

coordenados a oito átomos de oxigênio formando um cluster com configuração 

dodecaedro [CaO8], já os cátions formadores da rede (molibdênio) estão 

coordenados a quarto átomos de oxigênio formando um cluster de [MoO4] com 

configuração tetraédrica (Culver, et al. 2013; Bomio, et al. 2013; Sczancoski, et 

al. 2010; Marques, et al. 2010; Sun, et al. 2012). 

A estrutura scheelita do CaMoO4 pode ser compreendida devido as 

ligações entre os dois clusters de cátions constituintes: [MoO4] e [CaO8], no 

qual, o clusters que contém os cátions modificadores de rede [CaO8], 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399213003319
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399213003319
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compartilha seus vértices com oito tetraedros do [MoO4] adjacentes. E cada 

tetraedro é ligado a oito cluster de [CaO8] (Marques, et al. 2010). 

 

Figura 01 – Ilustração da estrutura de CaMoO4 adaptado de Cavalli e colaboradores (2012) 

 

As propriedades do CaMoO4 são vastas, destaca-se as propriedades 

ópticas, incluindo a fotoluminescência, o molibdato de cálcio apresenta 

aplicação tecnológica como laser de estado sólido, produção de diodo emissor 

de luz branca (Vieira, et al. 2013; Wang, et al. 2007), cintiladores (Mikhailik, et 

al. 2005; Yoon, et al. 2006; Andrade, et al. 2006), LEDs, lâmpadas fluorescente 

(Zhang, et al. 2007), utilizados em processos fotocatalíticos heterogêneos para 

fotodegradação de corantes (CaMoO4 dopado) (Yao & Ye, 2006), eletrodos 

negativos para baterias de íons de lítio (Sharma, et al. 2004), detectores 

cintiladores criogênicos e para pesquisas do isótopo dos íons de molibdênio 

(Belogurov, et al. 2005). Tais aplicações são possíveis devido às propriedades 

físicas do molibdato de cálcio, como boa cristalinidade e forma regular (Longo, 

et al. 2011), além de estabilidade térmica e eficiente absorção de radiação de 

alta energia (Vieira, et al. 2013). 
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1.2 Métodos de obtenção do CaMoO4 

A literatura reporta vários métodos de obtenção do CaMoO4, essas 

variações nos métodos de síntese são capazes de modificar a morfologia e a 

aplicação do material. Sobre isso, ao longo dos anos os métodos foram 

aperfeiçoados para obtenção de cristais de CaMoO4, dentre eles, destacam-se: 

a reação do estado sólido, sistema hidrotérmico convencional e hidrotérmico 

acoplado ao micro-ondas e a coprecipitação controlada. 

 Xianju, et al. (2013) sintetizou o molibdato de cálcio puro e dopado com 

térbio (Tb) por reação de estado sólido (calcinação) a 800º Celsius, que 

consiste na mistura dos óxidos dos reagentes de interesse, seguido de 

processo de maceração e submetido a temperaturas altas a fim de obter a 

formação do material com organização cristalina, a literatura reporta que devido 

à alta temperatura de síntese pode implicar na evaporação do trióxido de 

molibdênio o que pode provocar influência durante a formação do CaMoO4.  

Marques e colaboradores (2010) realizaram estudo sobre o método 

hidrotérmico acoplado ao micro-ondas, em condições de solvente variados 

(água e etileno glicol) para a obtenção do CaMoO4 puro, comprovou-se que a 

maior quantidade de solvente orgânico pode favorecer a formação de 

meso/nanocristais devido o impedimento estérico, o método é eficaz por 

apresentar menor tempo de síntese e possibilitar maior organização da 

estrutura cristalina a baixa temperatura de síntese. Sun et al. (2012) com o uso 

do mesmo método obteve nanopartículas cristalinas. 

O método de coprecipitação controlada é reportado por Botelho (2013) e 

Thongtem e colaboradores (2010), realizado a temperatura ambiente obtiveram 

micro/nanocristais do CaMoO4 sobre variação do tempo e solvente (água e 
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etileno glicol) para a síntese, esse método é simples e rápido que permite a 

coprecipitação estequiométrica do sistema. Observou-se que a proporção com 

maior volume de solvente orgânico possibilita à formação de nanocristais a 

temperatura ambiente, o que permite a reprodução dessa síntese em outros 

sistemas de obtenção de molibdatos e para produção a larga escala. 

Este método é usado para a preparação de óxidos simples ou mistos. O 

método envolve a preparação de soluções de íons que interagem, com 

subsequente precipitação estequiométrica do sistema sob a forma de oxalatos, 

hidróxidos, óxidos dentre outros (Leal, 2006). Possui duas variantes: (a) sem 

controle de pH e (b) pH constante. Através da segunda variante é possível 

obter materiais com maior cristalinidade e área superficial, além de partículas 

menores (Crepaldi, et al. 2000). 

 

1.3 Dopagem de materiais 

A dopagem é a mistura de um composto com certos elementos, técnica 

muito usada para a fabricação de chips. No entanto, nem todo átomo pode ser 

usado para se fazer dopagem existem três pontos importantes que devem ser 

considerados: 

1. A rede cristalina do material a ser dopado não pode ser destruída pelo 

íon dopante; 

2.  Ser possível prever as propriedades elétricas que o material dopado irá 

adquirir; 

3. Ser possível repetir os procedimentos realizados para a dopagem 

(Baranauskas, 2000). 
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Materiais pertencentes à família dos tungstatos e molibdatos apresentam 

longa história de aplicações ópticas e têm sido extensivamente estudados ao 

longo do século passado, em vista das suas aplicações, por exemplo, como 

cintiladores, dispositivos eletro-ópticos (ou seja, fósforos de laser de estado 

sólido, e fibras ópticas). Muitas investigações e pesquisas estão focadas 

nesses materiais com estrutura cristalina do tipo scheelita, com o objetivo de 

obter maior compreensão das propriedades luminescentes. Recentemente, 

esses materiais tiveram maior atenção pela possibilidade de melhoramento na 

propriedade fotoluminescente, a dopagem é uma das modificações que podem 

aperfeiçoar a propriedade, neste sentido, a literatura reporta que a maioria das 

dopagens em molibdatos é com a substituição do íon modificador da rede por 

elementos terras raras (lantanídeos e actinídeos) (Zhu, et al. 2011; Campos, et 

al. 2007). Bosbach e outros (2009) descrevem que devido a sua variabilidade 

estrutural, as scheelita podem acomodar substituições químicas consideráveis 

incluindo actinídeos trivalentes.   

Neste sentido, íons lantanídeos trivalentes (Ln3+) fornecem uma situação 

particularmente favorável para a substituição em sítios ocupados por cátions do 

tipo bivalente (A2+), essa substituição é isoestrutural e favorável na estrutura 

dos molibdatos e tungstatos (Jia, et al. 2010). Essa mudança de cátions só é 

possível devido a maior semelhança de raio iônico entre os íons, essa 

diferença de raios deve obedecer a Lei de Vegard a qual estabelece diferença 

de no máximo 15% para obter uma completa solubilização entre o íon dopante 

e os cátions da matriz (Ciaco, et al. 2004).  

Sobre isso, o lantanídeo Praseodímio com número atômico (59), 

configuração eletrônica neutra (Xe) 6s2 4f3 e de valência Pr3+ (Xe) 4f2 apresenta 
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essa semelhança de raios de acordo com a Lei de Vegard, a literatura reporta 

que óxidos mistos ativados com Pr3+ são amplamente investigados como 

materiais para fotônica. Suas perspectivas de aplicação dependem da 

eficiência dos canais de emissão e das modalidades de excitação. Em óxidos 

dopados com praseodímio a emissão fotoluminescente (análise FL) destaca-se 

na região do azul (Cavalli, et al. 2012), a Figura 02 representa o diagrama de 

energia do praseodímio quando excitado em 457 nm. 

 

Figura 02 – Representação do diagrama de energia mostrando as emissões do íon 

praseodímio quando excitado em 457 nm. As setas descendentes apresentam as emissões e a 

seta ondulada representa os decaimentos não radiativos. Adaptado de Martins (2009). 

Uma das características importantes do praseodímio é que apresenta 

estados metaestáveis com tempos de vida relativamente longos como, por 

exemplo, os nível 3P0, 
1D2 e 1G4 de acordo com a Figura 02, o que possibilita 

emissões fluorescentes em vários comprimentos de onda, desde o visível, nas 

regiões do azul, verde, vermelho, até o infravermelho, com excitação em 457 

nm, por essa razão este íon vem sendo pesquisado também para aplicações 
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em dispositivos ópticos (Martins, 2009; Sharma, et al. 2008; Cavalli, et al. 

2012). 

O trabalho relatado por Zhu et al. (2011) descreve que o dopante 

(praseodímio) é estável e apresenta dois estados de valência (Pr3+ e Pr4+), e 

não considera a possibilidade de processos de transferência de carga, no 

entanto, outros trabalhos descrevem que a formação do Pr4+ é um estado 

intermediário (transitório). Sobre isso, a literatura não reporta uma unanimidade 

sobre o estado de valência do praseodímio durante o processo de FL na 

estrutura dopada necessitando de maiores investigações a respeito da emissão 

fotoluminescente. 

 

1.4 Morfologia 

A análise morfológica dos molibdatos reportada na literatura é bastante 

intrigante, pois pequenas modificações no meio reacional podem promover 

variações significativas na formação e agregação das micro/nanopartículas do 

CaMoO4.  

A descrição das condições de síntese das partículas podem justificar as 

mais diferentes estruturas morfológicas encontradas, por exemplo, a 

modificação do método de síntese, o uso de vários solventes em proporções 

diferentes (Wang, et al. 2009; Botelho, 2013; Yang, et al. 2011), o pH do meio 

reacional e a temperatura (Marques, et al. 2010) são as mais reportadas pela 

literatura.  

As Figuras 03 e 04 descrevem exemplos de diferentes morfologias e 

dispersões para o CaMoO4 puro realizadas por MEV. 
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Figura 03 - Imagens de MEV obtidos do CaMoO4 (esquerda imagem ampliada, direita imagem 

aproximada), (a,b) produzido a partir do Na2MoO4 como fonte de Mo, (c,d) CaMoO4 obtidos da 

proporção solvotermal água/etileno glicol, com núcleos vazios (ocos) (3:2), (e,f) CaMoO4 

produzidos com variação de solvente água/n,n-dimetilformaldeido (2:3) e (g,h) solvente 

água/n,n-dimetilformaldeido com proporção (3:7) obtidos por reação em estado aquoso, 

adaptado de Wang et al. (2009). 
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Figura 04 - Micrografias FEG-SEM de CaMoO4 nano-octaedros e formas aglomeradas 

(microconjuntos) orientados obtidos por um processo hidrotérmico acoplado por   micro-ondas 

com temperatura de processamento 120 º C,  sendo  (a, b) 30 min, (c, d) 60 min. Adaptado de 

Longo, et al. 2009. 

 

Em relação à Figura 04, Longo e colaboradores (2013) descrevem que 

as caracterizações são estratégias que permitem o estudo generalizado de 

ordem em matéria e uma tentativa de descrever sistematicamente a 

complexidade das formas naturais, como expressada em um sistema 

hierárquico aperiódico. Em particular, a ordem-desordem estrutural 

desempenha um papel crucial na resposta física de cada complexo de síntese. 

Portanto, a compreensão deste efeito ordem-desordem em estado sólido é um 

dos temas centrais da ciência dos materiais. Combinando técnicas 

experimentais complementares e modelos teóricos, é possível alcançar uma 
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descrição precisa no nível atômico, neste sentido, é possível avaliar morfologia, 

determinar propriedades e aplicações que constituem cada especificidade do 

molibdato de cálcio.  

Em relação à dopagem de CaMoO4 existem algumas considerações 

quanto a morfologia do material, a Figura 05 representa a dopagem do 

molibdato de cálcio com o terra rara praseodímio reportado por Cavalli, et al. 

(2012). 

 

Figura 05 – Imagens de MEV do CaMoO4:Pr, onde amostra “a” sintetizada por Método Sol-gel, 

“b” por calcinação (reação do estado sólido). Adaptado de Cavalli e outros (2012). 

 

Cavalli e colaboradores (2012) descrevem que a amostra obtida pelo 

método sol-gel não apresenta forma definida e irregularidade de tamanho, com 

presença de partículas nano/micrométricas. Já amostra obtida por calcinação 

apresentou cristais com morfologia uniforme com tamanho médio e também 

com partículas nano/micrométricas.  

É possível compreender que essas amostras quando adicionadas um 

outro elemento (dopagem, uso de terras raras) na estrutura do molibdato de 

cálcio, tendem a distorcer a morfologia (forma) do composto, o que pode 

a 

b 

a 

a a 
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provocar a aglomeração das partículas (por adesão ou crescimento Ostwald) 

em tempo maior do que o necessário para formação de estruturas morfológicas 

mais organizadas e dispersas. 

Neste sentido, a Figura 06 representa a dopagem do molibdato de cálcio 

com o terra rara disprósio sintetizados por calcinação (reação do estado 

sólido), no trabalho Gao, et al. (2011) descreve que as amostras sofreram o 

processo de aglomeração, indicando que a temperatura de sinterização possui 

uma influência importante sobre a cristalinidade e crescimento de grão 

(partícula). 

 

Figura 06 – Imagens de MEV de CaMoO4:Dyx
3+

, onde (a) apresenta o composto sem dopagem, 

(b) 0,025 mols de Dy
3+

, (c) 0,05 e (d) 0,1 mol de íons dopantes. Adaptado de Gao, et al. (2011). 

 

1.5 Fotoluminescência  
 

A fotoluminescência em termo geral é considerada um fenômeno óptico 

produzido quando um material, quando este é excitado e exibe uma emissão 

de onda eletromagnética na forma de fótons. A onda eletromagnética irradiada 

do material por fotoluminescência apresenta comprimento de onda maior do 

que a onda eletromagnética que causou esta luminescência (Lucena, et al. 

2004). A luz emitida no processo é denominada fotoluminescência Stokes, e a 

diferença de energia entre as radiações absorvida e emitida é conhecida como 

"deslocamento Stokes", já a fotoluminescência anti-Stokes ocorre quando a 
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amostra emite fótons com energia maior do que aqueles absorvidos, este 

processo também é chamado de Conversão Ascendente de Energia (CAE) 

(Frej, 2010). 

O mecanismo que se baseia para compreensão da fotoluminescência de 

um material é através do diagrama de Jablonski, no qual, representa o 

diagrama de níveis de energia. Através do diagrama é possível compreender 

que a fotoluminescência pode ser dividida em dois fenômenos: a fluorescência 

e a fosforescência. Estes são formas radioativas de decaimento de elétrons, 

pois envolvem a liberação de fótons (Skoog, 2002; Botelho, 2013). 

No fenômeno da fluorescência, a energia responsável pela transição 

eletrônica não envolve uma mudança no spin do elétron (estado singleto) e por 

isso, apresenta um tempo de vida curto que provoca a emissão imediata de luz 

(<10-5 a10-8 segundos). Já a fosforescência é compreendida através da 

mudança de spin do eletrônico (estado tripleto), o que permite maior tempo 

para decair, ou seja, maior tempo de emissão (10-4 segundos) (Campos, 2007). 

Os primeiros estudos sobre fotoluminescência foram realizados em 

materiais cristalinos, cuja emissão ocorre em temperaturas criogênicas, 

limitando a aplicação destes materiais, com o avanço em pesquisas com 

aplicação tecnológica, compostos amorfos e materiais cristalinos (a 

temperatura ambiente) passaram a serem investigados quanto à atividade 

fotoluminescente (Lucena, et al. 2004). O que possibilitou o surgimento de 

modelos que possam interpretar os mecanismos de emissões ocorridas no 

processo fotoluminescente (Botelho, 2013). 

Em óxidos amorfos sintetizados em temperatura ambiente, a 

fotoluminescência é um fenômeno intimamente associado às transições 
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eletrônicas entre as bandas de valência (estado fundamental) e de condução 

(estado excitado). Nestes óxidos, a fotoluminescência é um fenômeno 

intimamente associado às transições eletrônicas entre as bandas de valência e 

de condução. A estrutura de bandas é definida pelo acoplamento entre as 

funções de onda que definem as energias dos estados eletrônicos dos átomos 

de uma rede. Estes estados possuem energias muito próximas e são limitados 

pela banda de valência e pela banda de condução, que na teoria dos orbitais 

moleculares, correspondem ao estado fundamental e excitado, 

respectivamente (Botelho, 2013; Sousa, 2011; Lucena, et al. 2004). 

A espectroscopia de fotoluminescência é uma das técnicas mais rápidas 

e efetivas para a determinação dos processos de recombinações e transições 

eletrônicas em materiais, como por exemplo, a fotoluminescência de excitação 

possibilita obter informações quanto a características estruturais e dinâmicas e 

energia dos modos vibracionais de um sólido (Rodrigues & Galzerani, 2012). 

Fornecendo informações de defeitos e da formação de novos estados na 

região do “gap” em níveis superficiais e profundos de materiais (Campos, et al. 

2007). 

Na maioria dos sólidos inorgânicos, como no caso do CaMoO4 puro ou 

dopado a fotoluminescência envolve impurezas ou defeitos estruturais 

(vacâncias) na rede de Bravais. As imperfeições podem ser atômicas e/ou 

molecular, sendo que suas características dependem da natureza e estrutura 

da imperfeição e dos estados eletrônicos do sólido (Marques, et al. 2010; 

Lucena, et al. 2004). 

No entanto, a origem e os mecanismos responsáveis pelas emissões de 

FL (fotoluminescência) de molibdatos ainda não é completamente 
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compreendida. O que possibilita várias hipóteses que se baseiam em 

resultados teóricos e experimentais, Campos e colaboradores (2007) 

descreveram por meio de cálculos teóricos que as emissões por FL dos pós de 

CaMoO4 podem ser relacionadas a existência de trióxido de molibdênio (MoO3) 

distorcidos dentro do cluster de [MoO4], o que possibilita a formação de níveis 

de energia localizados na banda “gap”, assim a fotoluminescência pode ser 

causada por centros de defeitos deficientes em oxigênio (MoO3), já a emissão 

na região do vermelho por outro lado poderá estar associada às distorções 

ligadas a vacâncias de cátions nas posições do cálcio (Ca) e molibdênio (Mo), 

além disso, os autores verificaram que o grau de cristalização e a morfologia 

são dois fatores importantes na resposta FL. 

Marques et al. (2010) descreveu a dependência das propriedades de FL 

em relação a ordem-desordem estrutural nos pós de CaMoO4 preparados pelo 

método dos precursores poliméricos. Wu et al. (2008) revela que as emissões 

azuis de FL do CaMoO4 são relacionadas a transição eletrônica do molibdato 

dentro dos clusters de [MoO4] grupos tetraedro. 

O fenômeno de FL do CaMoO4 pode ser potencializado através do efeito 

de dopantes (Marques, et al. 2010; Mikhailik, et al. 2010), que podem criar, 

dependendo da energia do seu campo ligante, novos estados eletrônicos, que 

podem facilitar a transição de elétrons de um nível mais energético para um 

menos energético, emitindo energia na forma de fótons, ou seja, um 

decaimento radioativo (Lucena, et al. 2004). A Figura 07 revela modelos de 

emissão de FL do CaMoO4 puro sob diversos comprimentos de onda de 

excitação.  
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Figura 07 – Espectros de FL do CaMoO4, onde (a) obtido de amostra sintetizada a temperatura 

ambiente, adaptado de Cavalli, et al. (2012). Amostra (b) obtida por calcinação a temperaturas 

723, 773, 873, e 973 K por 4 h, excitado com comprimento de onda de 350,7 nm, adaptado de 

Campos, et al. (2007).  

 

Cavalli e colaboradores (2012) descreve que a emissão máxima do 

CaMoO4 ocorre em 520 nm sendo atribuída à rotação proibida 3T1,2 para o 1A1, 

relacionado ao diagrama de níveis de energia do molibdato, o inverso desse 

descolamento 3T1,2 para o 
1A1, é relacionado a transferência de carga dentro do 

molibdato. Os diferentes comprimentos de ondas utilizado para excitar os 

elétrons dentro do diagrama de energia do CaMoO4 permitem a emissão em 

faixas diferentes, revelando que dependendo do comprimento de excitação 

eletrônica pode-se obter diferentes espectros de FL. 

Botelho (2013) descreve que o comportamento dos espectros de FL está 

associado as diferentes intensidades de defeitos (distorções na rede) gerados 

pelas diferentes condições reacionais. O CaMoO4 é um solido cristalino 

formado por interconexões entre os clusters, qualquer variação ou distorção 

ocorrida no tetraedro MoO4 promoverá distorções no clusters de CaO8, 

alterando as propriedades e aplicações.   

a b 
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Conclusão 

O molibdato de cálcio é um dos compostos que representa a ciência dos 

materiais, por permitir a integração das áreas de formação e estrutura, 

propriedades e aplicações. O material puro apresenta ampla atividade 

luminescente, emitindo numa faixa de comprimento de onda vasto, o que 

possibilita aplicações diferenciadas, tais como, cintiladores e diodos emissores 

de luz branca. O grande diferencial do material é relacionado à obtenção das 

partículas, onde a modificação do meio reacional ou método de síntese poderá 

influenciar a morfologia, tamanho do cristal, grau de ordem/desordem, 

propriedades e aplicações.  

O CaMoO4 por pertencer a família das scheelita possibilita a adição de 

outros elementos químicos na sua rede cristalina, essa adição é compreendida 

como uma dopagem, a inserção de outros átomos provoca defeitos na rede 

cristalina do molibdato, possibilitando a modificação da estrutura do composto, 

bem como, melhoramento das propriedades e aplicações. A substituição por 

íons trivalentes lantanídeos permite a criação de níveis intermediários de 

energia dentro do diagrama de energia do CaMoO4 dopado, o que provoca 

uma maior emissão, ou seja, melhoria quanto a emissão fotoluminescente do 

composto, no entanto, a dopagem do molibdato de cálcio ainda é pouco 

relatada pela literatura, necessitando de maiores estudos a fim de compreender 

o processo de modificação na rede cristalina, propriedades e aplicações. 
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CAPÍTULO 2 (Artigo II): 

Caracterização de CaMoO4 dopado com praseodímio obtido por 

coprecipitação 
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RESUMO 

 
No trabalho proposto, realizou-se a síntese do CaMoO4 dopado com 1% 

de Praseodímio a fim de compreender a dopagem e possíveis melhorias na 

atividade luminescente do material puro. Os pós foram obtidos por 

coprecipitação a temperatura ambiente com variação do solvente em 

proporções de 0 a 100% de água e etileno glicol, sob agitação constante por 30 

minutos, posteriormente foram lavados e secos. As caracterizações por 

Difração de Raios X (DRX), Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-

TF), Espectroscopia Raman, Microscopia Eletrônica de Varredura (FEG-MEV) 

e Fotoluminescência (FL). Foi possível determinar a família scheelita para o 

CaMoO4 dopado, os espectros analisados por Infravermelho revelam vibrações 

associadas a ligação Mo-O e espectros de Raman determinaram a presença 

de onze modos vibracionais, as microscopias demonstraram que o cristal tem 

tamanho micrométrico e a avaliação fotoluminescente revelou potencial 

luminescente do composto dopado (Ca1-xPr2x/3)MoO4. 

 

Palavras-Chaves: CaMoO4, Dopagem, Fotoluminescência. 
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ABSTRACT 

In the proposed work, we carried out the synthesis of the CaMoO4 doped 

with 1% praseodymium to understand doping and possible improvements in the 

luminescent activity of the pure material. The powders were obtained by 

coprecipitation at room temperature (25 °C) with the solvent in proportions 

variation from 0 to 100% water and ethylene glycol, the system was maintained 

under constant stirring for 30 min, subsequently washed and dried were 

characterized by X-ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (TF-IR), 

Raman Spectroscopy, High-Resolution Electron Microscopy (FEG-SEM) and 

photoluminescence (PL). It was possible to determine the scheelite family for 

the doped CaMoO4, analyzed by Infrared the spectra showed the vibrations 

associated Mo-O bond and Raman spectra determined the presence of eleven 

vibrational modes, microscopy showed that the crystal has micrometer-sized 

and evaluation revealed potential photoluminescent luminescence of the doped 

compound Ca1-xPr2x/3MoO4. 

 

Keywords: CaMoO4, Doping, Photoluminescence 
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1. INTRODUÇÃO 

Os molibdatos com formula geral AMoO4, (onde, A = Ca, Sr, Ba, Pb, Cd) 

têm sido amplamente estudados devido às suas potenciais aplicações 

industriais, tais como, cintiladores, fósforos, fotocatalisadores, baterias e lasers 

de estado sólido (Dutta, et al. 2013; Longo, et al. 2011; Thongtem, et al. 2010; 

Jia, et al. 2010; Cui, et al. 2008;).  

Molibdato de cálcio (CaMoO4) tem atraído muita atenção por causa de 

sua grande aplicação como, filtro acústico-óptico, aplicação em microondas, 

catalisador, condutor de elétrons, e a emissão de fotoluminescência (FL) (Sun, 

et al. 2010; Campos, et al. 2007; Cui, et al. 2008).  

Pertencente à família das scheelita apresenta estrutura cristalina 

tetragonal, com grupo espacial (I41/a) com simetria (C6
4h). A estrutura do 

CaMoO4 é compreendia através das ligações entre tetraedros, onde os cátions 

de molibdênio estão coordenados a quatro átomos de oxigênio, formando 

grupo com configuração tetraédrica, os clusters [MoO4]. E os átomos 

modificadores de redes, no caso, cálcio está coordenado a oito átomos de 

oxigênio, formando um grupo com configuração dodecaédrica, os clusters 

[CaO8]. No qual, na estrutura tetragonal o cluster [CaO8] compartilha seus 

vértices com oito tetraedros [MoO4] adjacentes (Wang, et al. 2013; Delmonte, 

2011; Longo, et al. 2011; Marques, et al. 2010; Sun, et al. 2010; Tranquilin, 

2009; Campos, 2007). A Figura 01 representa a estrutura esquemática da 

célula unitária do CaMoO4. 

Molibdatos são considerados bons hospedeiros para materiais 

luminescentes devido à sua excelente estabilidade térmica e química (Xu, et 

al., 2009), em termos de propriedades ópticas, este material apresenta emissão 
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verde e/ou azul à temperatura ambiente quando excitado com comprimentos 

de onda entre 240-537 nm (Marques, et al. 2010; Zhu, et al. 2011). No entanto, 

é preciso compreender que as propriedades e aplicações dos materiais 

dependem não apenas da sua composição, como também de sua estrutura, 

forma e distribuição de tamanhos (Shen, et al. 2011; Cavalli, et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Representação esquemática da célula unitária do CaMoO4, com estrutura 

tetragonal, revelando as ligações existentes e formação dos clusters (célula unitária com 

identificação dos átomos, adaptado de Marques, et al. (2010). 

 

A fotoluminescência pode ser correlacionada a impurezas, dopantes ou 

defeitos estruturais de um sólido cristalino, pois as imperfeições na célula 

unitária em substituição ou vacância atômica podem determinar a 

fotoluminescência de um material, neste sentido, a presença de dopantes na 

rede cristalina é capaz de potencializar o efeito luminescente (Ciaco, et al. 

2004). De modo geral, dependendo da energia do campo ligante dopante, 
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novos estados eletrônicos podem existir, facilitando a transição de elétrons 

entre níveis mais ou menos energéticos, emitindo energia na forma de fótons 

(decaimento radioativo) (Cavalli, et al. 2012; Mahlik, et al. 2012; Lucena, et al. 

2004). 

Sabe-se que o CaMoO4 puro apresenta boa emissão fotoluminescente, 

em termos de propriedades ópticas, este material apresenta as emissões de 

luminescência verde e/ou azul, à temperatura ambiente, quando excitada com 

comprimentos de onda na gama de 240-537 nm, no entanto (Botelho, 2013), há 

poucos trabalhos que relatam a origem das propriedades luminescentes (FL) 

deste composto, Mikhailik et al. (2005) descreve que o comprimento de onda 

curto de luminescência do CaMoO4 geralmente é causado pela emissão 

intrínseca dos complexos [MoO4
2-], enquanto o seu comprimento de onda longo 

luminescência surge a partir dos centros de defeito deficientes de oxigênio 

(Marques, et al. 2010). 

Recentemente CaMoO4 está sendo avaliado quanto a capacidade de 

dopagem com íons terras raras (Pr3+, Dy3+, Eu3+), no qual, óxidos mistos 

ativados com Pr3+ são amplamente investigados como materiais fotônicos. 

Outra característica importante do praseodímio, o átomo apresenta estados 

metaestáveis com tempo de vida relativamente longos, por exemplo, 3P0, 
1D2 e 

1G4, o que possibilita emissões nas regiões azul, verde e vermelho, por esta 

razão o praseodímio é aplicado para dispositivos óticos. As perspectivas de 

aplicação dependem da eficiência dos níveis de emissão e das modalidades de 

excitação (Sharma, et al. 2013; Cavalli, et al. 2012, Zhu, et al. 2011). 

Existem vários métodos de obtenção para o CaMoO4, destacam-se o 

hidro/solvotérmico convencional e hidro/solvotérmico acoplado ao microondas 
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(Cluver, et al. 2013; Marques, et al. 2010; Marques, et al. 2008), técnica de 

Czochralski (Choi, et al. 2007; Veresnikova, et al. 2009), e o realizado pelo 

trabalho a Coprecipitação, no qual, um sólido insolúvel é obtido a partir de uma 

solução, proporcionando a obtenção de pós com proporcionalidade 

estequiometria e homogeneidade (Cui, et al. 2008; Botelho, 2013).  

O trabalho objetiva a síntese do CaMoO4:Pr em substituição de 1% dos 

átomos de cálcio por praseodímio a fim de avaliar a atividade fotoluminescente 

do composto, a síntese será realizada por método de coprecipitação a 

temperatura ambiente com variação do solvente (água e etileno glicol) em 

proporções de 0 a 100 mL para avaliação da morfologia e luminescência. Os 

pós obtidos serão caracterizados por Difração de Raios X, Espectroscopia 

Raman, Infravermelho com Transformada de Fourier, Fotoluminescência e 

Microscopia Eletrônica de Varredura de Alta Resolução. 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Procedimento para obtenção dos pós de CaMoO4:Pr 

Para as sínteses do CaMoO4 dopado com 1% praseodímio pelo método 

de coprecipitação, utilizou-se molibdato de sódio diidratado, Na2MoO4.2H2O 

(VETEC – 99,5%), nitrato de cálcio, Ca(NO3)2  hidratado (ALDRICHI – 99,9%) e 

óxido de praseodímio (III e IV), PrO2 (ALDRICHI – 99,9%). Foi preparada uma 

solução de 50 mL contendo 5x10-3 mol de Na2MoO4 2H2O, 40 mL de solução 

de Ca(NO3)2 de mesma concentração e 10 mL de solução contendo 1% de            

5x10-5 mol do íon dopante Pr3+, acrescida de algumas gotas de ácido nítrico, 

HNO3 (MERCK). A adição do ácido se faz necessária para a dissociação do 

óxido PrO2-Pr2O3.  
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Em seguida, fez-se a mistura das soluções contendo o íon dopante e os 

íons Ca2+. A mistura resultante é adicionada a solução contendo os íons 

MoO4
2-, sob agitação constante por cerca de 30 min para otimizar a reação de 

coprecipitação do pó de (Ca1-xPr2x/3)MoO4.  

A variação do solvente é compreendia através da substituição de uma 

dada quantidade de água destilada ou deionizada por etileno glicol, C2H6O2 

(VETEC). Assim, para as demais sínteses contendo 25%, 50%, 75% e 100% 

de etileno glicol, o volume de C2H6O2 contém respectivamente 25 mL, 50 mL, 

75 mL e 100 mL do álcool.  

A substituição é feita na solução contendo molibdato de sódio que 

apresenta volume de 50 mL, isso para os casos onde a porcentagem de etileno 

glicol é 25 e 50%. 

Nos casos onde a porcentagem de substituição do solvente é igual a 

75% e 100%, a substituição ocorre também na solução de nitrato de cálcio e na 

do íon dopante. Após as sínteses dos pós, estes são lavados diversas vezes 

até atingir o pH = 7, neutro. Em seguida são secos em estufa mantida a 100 ˚C 

por 24 h e conduzidos para posteriores caracterizações.  

 

2.2  Caracterizações 

 Difração de raios-X (DRX)  

Foi utilizado um aparelho de Difração de Raios X da Shimadzu, modelo 

XRD-6000, utilizando radiação CuKα (λ = 1,54 Å). As análises foram realizadas 

operando na faixa 2θ de 5 a 75 º e taxa de varredura 2° min-1. 
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 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF) 

Os espectros de IV-TF foram obtidos no equipamento Bruker Vertex 70, 

com varredura de 4000 a 400 cm-1. As medidas foram feitas por transmissão 

em KBr, sendo que cada pastilha continha aproximadamente de 1 a 4 mg de 

amostra e cerca de 400 mg de KBr. 

 Espectroscopia Raman com transformada de Fourier (Raman – TF) 

Medidas de espectroscopia FT-Raman foram realizadas utilizando um 

RFS100/ S FT-Raman (Bruker, Alemanha). Os espectros foram obtidos com 

um laser de íons Nd: YAG (λ = 1,064 nm), com potência máxima de saída 

mantida a 100 mW. 

 Fotoluminescência 

As medidas de FL foram realizadas através de uma Monospec 27 

monocromador (térmica Jarrel Ash, EUA), acoplada a um R446 

fotomultiplicador (Hamamatsu Photonics, Japão). Um laser de íons de criptônio 

(Coherent Innova 90K, EUA) (λ = 350 nm) foi utilizada como excitação origem, 

mantendo a sua potência máxima de saída de 500 mW. O feixe do laser foi 

passado através de um cooler óptico e o máximo de alimentação para a 

amostra foi de 40 mW. As medidas de PL foram realizadas à temperatura 

ambiente. 

 Microscopia Eletrônica de Varredura com canhão de elétrons por 

emissão de campo (MEV-FEG) 

A forma e o tamanho do composto CaMoO4:Pr foram analisados por 

Microscópio Eletrônico de Varredura de Emissão de Campo (FESEM) modelo 

Inspecione F50, FEI Company, Hillsboro (EUA) operado a 5 kV. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Difração de Raios-X (DRX) 

A técnica de Difração de Raios X permite acompanhar a formação da 

fase cristalina, na síntese do CaMoO4 dopado com praseodímio o método de 

coprecipitação a temperatura ambiente possibilitou a obtenção do pó em 

reação rápida, com no máximo 30 minutos de agitação a fim de promover 

maior quantidade de choques efetivos entre os íons de interesse. 

As amostras obtidas com variação do solvente etileno glicol 

apresentaram fase do CaMoO4 exibindo todos os picos referentes ao plano 

cristalográfico das scheelita, com estrutura tetragonal de corpo centrado, grupo 

espacial (I41/a) de acordo com o cartão JCPDS 29-0351 (Marques, et al. 2010; 

Botelho, 2013). De acordo com o difratograma com a variação mássica do 

solvente, esse resultado evidencia que todas as amostras apresentam 

organização a longo alcance. O pico de maior intensidade localizado entre 28 a 

30° representa o plano cristalográfico (112). 
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Figura 02 – Difratogramas obtidos do CaMoO4:Pr com variação do etileno glicol, em 

comparação com CaMoO4 (puro e sem dopagem) com solvente sendo 100 mL de água 

avaliado com o cartão JCPDS. Adaptado de Marques, et al. 2010. 

 

A Figura 02 revela o cartão JCPDS 29-0351 aplicado ao CaMoO4 puro 

obtido por sistema hidro/solvotérmico acoplado ao microondas (Marques, et al. 

2010) e usado para comparação entre os compostos obtidos no trabalho. O 

difratograma de raios X para as diferentes proporções mássicas do solvente 
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etileno glicol demonstrou que não foram observadas fases cristalinas 

intermediárias, indicando a formação de uma única fase cristalina. 

A notação da formula para o molibdato de cálcio dopado com o 

praseodímio é representada por Ca1-xPr2x/3MoO4 com x = 0,01, para o trabalho 

a substituição teórica de 1% dos átomos de cálcio presente na rede cristalina 

do composto por átomos de praseodímio é relacionada ao raio iônico dos 

cátions, no qual, 2/3 do átomo de Praseodímio (Pr3+) substitui um átomo de 

cálcio (Ca2+). 

 

3.2 Espectroscopia Raman com Transformada de Fourier 

Os modos ativos dos espectros Raman podem ser empregados para 

estimar a ordem e desordem estrutural a curta distância de um material. 

Cálculos relacionados à teoria de grupos revelam a existência de 26 diferentes 

oscilações vibracionais para o CaMoO4 puro e que podem ser determinados 

nos compostos dopados de CaMoO4:Pr, os modos vibracionais são calculados 

levando em consideração a seguinte equação (Vieira, et al. 2013; Botelho, 

2013; Marques, et al, 2010; Basiev, et al. 2000): 

 

Γ (Infravermelho e Raman) = 3Ag + 5Au + 5Bg + 3Bu + 5Eg + 5Eu,  (01) 

 

Determinando que Ag, Bg e Eg são modos vibracionais ativos no Raman, 

no qual, Ag e Bg não são modos degenerado (não apresentam a mesma 

energia) e Eg é duplamente degenerado, as unidades subscritas (g e u) 

representam a polaridade sob inversão centrossimétrico do CaMoO4, sendo os 

modos com subscritos (u) apenas observados no infravermelho (Brinkman, et 
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al. 2013; Longo, et al. 2011; Thongthem, et al. 2010; Tranquilin, 2009; Marques, 

et al. 2008; Choi, et al. 2007).  

Neste sentido, existem 13 modos vibracionais do CaMoO4 observados 

na Espectroscopia Raman, em acordo com a equação: 

 

Γ(Raman) = 3Ag + 5Bg + 5Eg       (02) 

 

Estes modos são divididos em sete modos internos e seis modos 

externos que correspondem a quatro translações e duas rotações 

correlacionados a interação dos íons de cálcio e os grupos [MoO4
2-] como 

unidades rígidas (Marques, et al. 2010; Marques, et al. 2008). Os intensos 

modos vibracionais são associados a forte interação entre os íons, que 

surgiram a partir das vibrações de estiramento e deformações das ligações a 

curta distância entre metal-oxigênio dentro do grupo aniônico (Sarantopoulou, 

et al. 2002; Vieira, et al. 2013). Na Figura 03 é possível determinar a existência 

de 11 modos ativos no Raman. 

A estrutura formadora do CaMoO4 é caracterizada por grupos 

moleculares iônicos [MoO4
2-] e cátions de Ca2+. Além da presença de grupos 

moleculares conhecidos como clusters [MoO4] com fortes ligações covalentes 

são peculiares devido ao fraco acoplamento entre os grupos moleculares 

(Vieira, et al. 2013. Longo, et al. 2011; Marques, et al. 2010; Marques, et al. 

2008; Choi, et al. 2007). 

Devido a fraca interação entre os átomos de cálcio e o grupo [MoO4
2-], 

os modos vibracionais do CaMoO4 podem ser divididos em externos e internos, 

as oscilações externas são relacionadas a movimentação dos cátions de cálcio 
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(Ca2+) e a rígida unidade molecular. As vibrações internas correspondem as 

oscilações no interior do grupo iônico [MoO4
2-] com centro de massa imóvel. 

Em espaço livre, o grupo [MoO4
2-] tetraédrico apresenta um ponto de simetria 

cúbica Td e sua vibração é composta por quatro modos internos conhecidos 

por [ν1(A1), ν2(E1), ν3(F2) e ν4(F2)], mais um modo de rotação livre νf.r (F1) e um 

modo de translação (F2). O CaMoO4 apresenta também um modo de vibração 

externa associado a MoO4
-2, por outro lado, quando um [MoO4

2-] tetraédrico 

está localizado na estrutura de scheelita, o seu ponto de simetria do cristal é 

reduzido a S4 relacionado a rotação dos íons de Ca2+ coordenado a oito 

átomos de oxigênio, a simetria apresenta rotação de 90° graus (Botelho, 2013; 

Vieira, et al. 2013; Longo, et al. 2011; Thongthem, et al. 2010; Marques, et al. 

2010; Cavalcante, et al. 2008; Marques, et al. 2008).  

A Figura 03 mostra os espectros Raman da região 75 cm-1 a 1000 cm-1 

para o (Ca1-xPr2x/3)MoO4 preparado por método de coprecipitação. A análise 

por espectroscopia Raman determinou a existência de onze modos 

vibracionais nos pós de CaMoO4 dopados a 1% com praseodímio (2Ag, 5Bg e 

4Eg), a Tabela 01 demonstra os valores obtidos por cada modo vibracional 

comparados com os valores numéricos reportados na literatura. Através da 

caracterização percebeu-se que dois modos vibracionais (1Ag e 1Eg) não foram 

encontrados, a possível interpretação é relacionada a baixa intensidade dessas 

vibrações (estiramento ou flexão) (Vieira, et al. 2013; Gracial, et al. 2011; 

Cavalcante, et al. 2008). 
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Figura 03 – Espectroscopia Raman dos pós de CaMoO4:Pr. 

 

Tabela 01 – Resultados comparativos de Modos Raman ativos de CaMoO4 obtidos neste 

trabalho e reportado na literatura por diversos métodos de síntese 

Método Bg Eg Eg Ag Bg Eg Ag 

ν2 

Bg 

ν2 

Bg  

ν4 

Eg  

ν3 

Bg 

ν3 

Ag 

ν1 

CP 86 112 143 -- 204 -- 323 -- 402 794 847 878 

MH 83 110 141 -- 203 -- 322 -- 401 793 845 878 

MHS 83 110 141 -- 202 -- 322 -- 401 793 845 878 

SC 110 143 190 205 214 267 322 391 402 792 845 877 

CS 110 142 189 -- 204 267 322 391 402 793 845 877 

Tipo de 
vibração 

 

Estiramento simétrico 
ν1 

 

νs(M-O) 

Estiramento 
assimétrico 

ν2 

 

δd(O-M-O) 

Flexão simétrica 
ν3 

  

νd(M-O) 

Flexão assimétrica 
ν4 

 
δd(O-M-O) 

Descrição das siglas: CP = Complexo Polimérico (700º C, tempo 02 horas) (Marques, et al. 2008), MH = 

Microondas Hidrotérmico e MHS = Microondas Hidrotérmico-Solvotérmico (140° C, tempo 1 h), SC= 

Sistema Crioscopico (26° C, tempo indeterminado) (Marques, et al. 2010), CS = Coprecipitação 

Solvotérmico, realizado no trabalho em temperatura ambiente sem acréscimo de tempo, Tipo de vibração 

descrição dos estiramentos e flexões adaptado de Julien (2004). 

 

Estiramento 
Assimétrico 

Estiramento 
Simétrico 

ν1 
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Na Tabela 01 é possível avaliar os modos encontrados, onde pequenos 

deslocamentos podem ser notados nos espectros, e são relacionados a 

diferentes fatores, tais como, distorções e forças de interações entre os 

“clusters” [MoO4], distribuição granulométrica dos cristais (tamanho, 

orientação), grau de ordem e distorções nas ligações (O-Mo-O) e (O-Ca-O), 

além de possíveis variações nas forças de interação envolvendo os clusters 

[MoO4]-[CaO8]-[MoO4] e/ou e desordem estrutural no retículo cristalino (Vieira, 

et al. 2013; Julien, 2004).  

Através da avaliação da Figura 03 e Tabela 01 compreende-se que os 

modos de vibração de maior energia referem-se aos modos simétricos e 

assimétricos de estiramento entre o Mo–O e as energias menores referem-se 

ao modo de flexão (torção simétrica ou assimétrica) entre o Mo–O e entre Ca–

O (Brinkman, et al. 2013; Longo, et al. 2011; Basiev, et al. 2000; Marques, et al. 

2010). 

 

3.3  Infravermelho com Transformada de Fourier  

A espectroscopia de infravermelho, assim como, a espectroscopia 

Raman foi utilizada para avaliar a organização das ligações e identificar as 

unidades estruturais presentes no CaMoO4 dopado, com base nas frequências 

vibracionais das ligações. Podendo também avaliar a existência residual do 

solvente etileno glicol utilizado e/ou materiais orgânicos provenientes da 

síntese (Longo, et al. 2011, Marques, et al. 2008). 

Considerando descrições anteriores do trabalho, os molibdatos 

pertencentes ao grupo scheelita apresentam 26 modos vibracionais, dos quais, 

treze são descritos por Espectroscopia Raman, no espectro vibracional na 
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região do infravermelho, dois modos acústicos (1Au e 1Eu) são inativos 

enquanto que os modos ópticos Bu são proibidos, neste sentido, apenas oito 

modos podem ser encontrados. Logo, a partir da equação (01), se obtém a 

equação (03) dos modos ativos no Infravermelho (Vieira, et al. 2013; Botelho, 

2013; Thongthem, et al. 2010; Marques, et al. 2010; Cavalcante, et al. 2008; 

Marques, et al. 2008).  

 

Γ (Infravermelho) = 4Au + 4Eu     (03) 

 

Estes são relacionados às vibrações de estiramento e flexões 

antissimétricos das ligações presentes no CaMoO4, a dopagem é 

compreendida como uma substituição que não modifica os espectros, pois a 

relação de dopagem é pequena o que não possibilita a observação de modos 

ativos que representem ligações do dopante.  

A Figura 04 mostra os espectros de IV-TF na região de 400 a 1200 cm-1 

para o Ca1-xPr2x/3MoO4 preparado pelo método de coprecipitação sintetizados a 

temperatura ambiente, com variação de proporção de solvente. 

Comprovou-se a existência de três modos ativos no infravermelho (2 Au 

e 1 Eu), no qual, a banda localizada em 432 cm-1 (Au) é associada ao modo 

interno ν4(F2) devido a presença de vibrações de flexões antissimétricas 

envolvidos nas ligações de Mo-O-Mo, esta banda revela característica de 

clusters [MoO4] com estiramento antissimétrico e está em acordo com a 

literatura (Cavalcante, et al. 2008; Marques, et al. 2008). 

A intensa banda larga localizada entre 760 a 900 cm-1 é relacionada à 

sobreposição dos modos Eu e Au associadas às vibrações de estiramento 
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antissimétrico do tetraedro de [MoO4] do tipo (→O–Mo–O→). Outros cinco 

modos vibracionais encontram-se na região do infravermelho distante (100 a 

400 cm-1) por isso não puderam ser detectados no espectro de infravermelho 

(Botelho, et al. 2013; Gracia, et al. 2011; Thongthem, et al. 2010; Marques, et 

al. 2010; Cavalcante, et al. 2008; Marques, et al. 2008).  

Em relação à avaliação do efeito do solvente compreende-se que o 

mesmo não modificou os modos vibracionais do composto, no entanto, é 

possível identificar que após a região de interesse do infravermelho (400 a 

1200 cm-1) existem bandas associadas ao meio orgânico da síntese, uma 

banda em aproximadamente 1620 cm-1 é relacionada à torção vibracional da 

ligação O-H proveniente da água, provavelmente oriundo do material de 

formação da pastilha para caracterização o KBr ou residual da síntese. Outras 

bandas entre 2000 a 4000 cm-1 revelam o estiramento da ligação C-O presente 

no CO2 e vibrações de deformação angular da ligação C-H de material residual 

orgânico (Vieira, et al, 2013; Botelho, 2013). 
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Figura 04 – Espectros obtidos por IV-TF do molibdato de cálcio dopado com praseodímio com 

variação do solvente (água e etileno glicol) por coprecipitação. 

 

3.4  Fotoluminescência 

A Fotoluminescência é uma técnica usada para obter informações 

eletrônicas e sobre o grau de organização estrutural (defeitos) nos materiais, 

outra técnica que também é capaz de determinar a atividade fotoluminescente, 

a Espectroscopia de Uv-Vis. Os possíveis defeitos na estrutura cristalina são 

associados ao aparecimento de níveis intermediários entre a banda de valência 

e a banda de condução, possibilitando condições para ocorrer à 

fotoluminescência a temperatura ambiente (Botelho, 2013; Yin, et al. 2010). 

 Os comportamentos dos espectros de luminescência são relacionados a 

diferentes intensidades de defeitos (distorções na rede) geradas pelas 
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condições reacionais, o molibdato de cálcio (CaMoO4) é um sólido cristalino 

formado pela interconexão de clusters (-[MoO4]-[CaO8]-[MoO4], neste sentido, 

qualquer variação que provoque uma distorção no tetraedro [MoO4] poderá 

promover distorções na ligação Ca-O do octaedro de [CaO8]. Essas distorções 

juntamente com outras variações podem ocasionar o surgimento de níveis 

intermediários de energia (Botelho, et al. 2013; Longo, et al. 2011; Luo, et al. 

2010; Marques, et al. 2010; Liu, et al. 2009). 

Neste sentido, o aumento da intensidade de luminescência em materiais 

é atribuído à distribuição de tamanho dos cristais, de boa dispersão e de 

morfologia homogénea. Além disso, a diminuição dos defeitos de superfície é 

outro fator perceptível para reforçar a fotoluminescência (Xu, et al. 2009). 

Quando um íon Pr3+ é adicionado à matriz do CaMoO4, o cátion 

substituirá o Ca2+ devido a maior semelhança de raio iônico entre os íons, essa 

diferença de raios entre os íons é pequena (Ca2+ = 1,12 Å e Pr3+ = 1,126 Å, 

com número de coordenação oito) que obedece a Lei de Vegard a qual 

estabelece diferença de no máximo de 15% para obter uma completa 

solubilização entre o íon dopante e o cátions da matriz. Mesmo com raios 

iônicos próximos a substituição de íons pode gerar a formação de defeitos 

estruturais como vacâncias de íons de cálcio ou oxigênio intersticial, esses 

defeitos são gerados para compensar a diferença de carga, objetivando a 

neutralidade do sistema. Porém, esses defeitos podem favorecer melhores 

resultados nas propriedades do material, no caso de interesse, a 

fotoluminescência (Ciaco, et al. 2004).  

As Figuras 06, 07 e 08 ilustram os gráficos de fotoluminescência de        

Ca1-xPr2x/3MoO4 obtidos por coprecipitação, percebe-se que os compostos com 
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variação de etileno glicol exibiram bandas largas de emissão, cobrindo grande 

área de espectros eletromagnético. Considerando dessa forma, perfil típico de 

processo multifóton, ou seja, a emissão ocorre por vários caminhos, com a 

participação de vários estados de energia dentro da banda gap do material 

(Botelho, 2013; Marques, et al. 2008; Longo, et al. 2011). Para confrontar os 

resultados, o espectro de FL do CaMoO4 puro é apresentado na Figura 05 para 

comparação com os espectros de FL dos compostos dopados. 

 

 

Figura 05 – (a) Deconvolução do espectro para o CaMoO4 obtido por coprecipitação usando 

EG como solvente. Adaptado de Botelho, 2013; (b) Espectro de FL do CaMoO4 puro, obtido 

com variação do solvente (água/etileno glicol). “A”, “B” e “C” são representações das distorções 

ocorridas no cluster do [MoO4], respectivamente nos eixos x, y e z. Adaptado de Marques 

(2010).  

 

Abaixo, as Figuras 06, 07 e 08 revelam os espectros dos molibdatos 

dopados com variação do solvente. 
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Figura 06 – Espectros de FL do Ca1-xPr2x/3MoO4 sintetizados, sendo “A” 100 mL de água e 

“B” com 25 mL de EG e 75 mL de água. Quadros (a) e (b) são a imagem da emissão do 

CaMoO4:Pr. 
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Figura 07 – Espectros de FL do Ca1-xPr2x/3MoO4, Espectro “C” com 50 mL de EG, Espectro “D” 
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Figura 08 – Espectros de FL do Ca1-xPr2x/3MoO4, Espectro “E” com 100 mL de EG. Quadro (e) 

indica a imagem da emissão do molibdato de cálcio dopado com praseodímio. 

 

A fotoluminescência do Ca1-xPr2x/3MoO4 é associada aos defeitos dos 

clusters (-[MoO4]-[CaO8]-[MoO4]-) e também devido a dopagem, pela presença 

do praseodímio na rede cristalina, já que a dinâmica de luminescência não 

depende apenas da estrutura de níveis de energia de íons de terras raras, mas 

também da posição relativa com respeito às bandas fundamentais hospedeiras 

(Cavalli, et al. 2012).  

Em comparação com a Figura 05 (Marques, et al. 2010) é possível inferir 

que as mudanças no espectro de FL são associados a dopagem, pois o íon 

dopante Pr3+ teoricamente após substituição do metal (Ca2+) favoreceria o 

surgimento de níveis intermediários que por sua vez, poderiam facilitar e 

aumentar a emissão fotoluminescente.  

Nos espectros de FL da Figuras 06 e 08 apesar da baixa emissão 

fotoluminescente, é possível perceber picos que correspondem à emissão do 

E
 

(e

) 
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praseodímio, apesar de não apresentar uma técnica de caracterização no 

trabalho, por exemplo, a Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X que 

determinaria a presença qualitativa e/ou quantitativa do terra rara, os espectros 

de FL demonstram a presença do íon dopante através dos picos, que são as 

transições ocorridas no diagrama de energia do praseodímio.  

Cavalcante, et al. (2008) Figura 07 obteve em seu trabalho a maior 

emissão de PL do molibdato de cálcio puro na região do 520 nm (emissão 

verde) a temperatura ambiente, em comparação com os espectros obtidos 

deste trabalho com a inserção do praseodímio na rede cristalina, percebeu-se 

que todas as amostras apresentaram considerável diminuição da emissão FL 

(Cavalli, et al. 2013) (Figuras 06, 07 e 08). 

Esse comportamento é justificado pela formação de lacunas (vacâncias) 

de cálcio (V’’Ca) e vacâncias de oxigênio dentro dos clusters [MoO4] e [CaO8] 

que podem revelar três formas distintas de carga, são elas: neutra (Vx
O), 

isoladamente ionizada (V°
O) e duplamente ionizada (VÖ) (Cavalcante, et al. 

2008). 

 Os Vx
O são capazes de doar ou capturar até dois elétrons, o V

.
O são 

doadores ou podem capturar apenas um elétron e VÖ não é capaz de doar 

elétrons, mas pode receber até dois elétrons. Essas vacâncias de oxigênio nos 

clusters atuam como defeitos na estrutura dos cristais de (Ca1-xPr2x/3)MoO4 com            

x=0,01 e pode ser estabilizada por meio de compensação de carga da rede 

cristalina (Botelho, et al. 2013; Longo, et al. 2011; Luo, et al. 2010; Marques, et 

al. 2010; Liu, et al. 2009). Aliando a presença de vacância dos átomos (Ca e O) 

e a substituição do cálcio por praseodímio na rede, a Figura 09 representa 

esquematicamente o diagrama de energia do praseodímio, a fim de contribuir 
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para detecção dos níveis de transição observados nos espectros obtidos no 

trabalho, e a Figura 10 são os espectros obtidos. 

 

Figura 09 – Diagrama de níveis de energia para o praseodímio, com transições f-f. Adaptado 

de Cavalcante e colaboradores (2008). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Todos os espectros obtidos do Ca1-xPr2x/3MoO4, com variação do solvente (água/EG), (a) 

sem EG, (b) 25 mL de EG, (c) 50 mL de EG, (d) 75 mL de EG e (e) 100 mL de EG. 
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Na Figura 10 é possível detectar a ampla banda de emissão PL nestes 

cristais, com emissão entre 400-750 nm e são correlacionadas aos cristais dos 

molibdatos, é amplamente aceito que centros de vacância de oxigênio nos 

clusters de molibdênio (MoO4) induzem a formação de novos níveis de energia 

em molibdatos desordenados (Zhu, et al. 2012).  

O pico de emissão FL sem EG (Figura 06 – (A)) localizado em 447 nm é 

atribuído à transição eletrônica do Pr3+, do nível 3P2 para o 3H4, o pico em 496-

497 nm está presente em todas as amostras, Cavalcante, et al. (2012) 

descreve que o pico é atribuído a transição do nível 3P2 para o 3H5 do Pr3+ 

(Raju, et al. 2011), aproximadamente na região de emissão 493 nm indicada na 

Figura 09.  

O pico de energia localizado em 599 nm presente nas amostras com 50 

e 75 mL de EG é relacionado à transição do Pr3+ presente na estrutura do 

molibdato, ocorrendo do nível 1D2 para o 3H4, se considerar a aproximação em 

relação ao diagrama de emissão do praseodímio. Se pode inferir que nessas 

amostras há maior quantidade do terra rara praseodímio, pois maior 

intensidade de FL e presença de picos estão relacionadas teoricamente a 

efetividade da dopagem, apresentando maior número de defeitos o que 

corrobora para maior atividade fotoluminescente (Zhu, et al. 2011). 

Cavalcante, et al. (2008) descreve a transição eletrônica do praseodímio, 

ocorrida do nível 3P0 para 3H6, localizado em 612 nm, essa transição também é 

observada em espectros de vidros dopados com Pr3+ em outras matrizes, nas 

amostras do trabalho, este pico não aparece no espectro dopado com 25 mL 

de EG, nas demais amostras o pico apresenta relativa intensidade.  
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De acordo com Zhu e colaboradores (2011), os picos encontrados em 

628 nm e 657 nm podem ser considerados as seguintes transições respectivas,  

1D2 para 3H4 e 3P0 para 3F2.  

Neste sentido, a fotoluminescência quando associada à intensidade e 

presença de picos, é possível descreve-la como dependente do método de 

obtenção, estrutura (morfologia), grau de organização (ordem/desordem 

estrutural) e cristalinidade (Cavalcante, et al. 2008; Botelho, et al. 2013; 

Marques, et al. 2010). Com isso, a substituição do cálcio por praseodímio 

favoreceu uma maior atividade fotoluminescente em determinadas amostras 

(50 e 75 mL de EG), no entanto, apesar da presença dos picos característicos 

do íon dopante, teoricamente o aumento da FL deveria ser observado em todas 

as amostras. 

Nesta questão, acreditasse que a proporção do solvente água/etileno 

glicol pode ter influenciado a formação das partículas e consequentemente a 

atividade fotoluminescente. Podendo essa variável dificultar o processo de 

cristalização, dessa forma, um composto sem ordenação estrutural (desordem 

estrutural) e possível amorfização do material podem contribuir para a baixa 

luminescência (Sun, et al. 2010; Marques, et. al. 2010). 

 

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura com canhão de elétrons por 

emissão de campo (MEV-FEG) 

 

A formação e envelhecimento das partículas em suspensão podem 

conduzir ao seu crescimento por mecanismos distintos: crescimento de 

Ostwald (Ostwald ripening), agregação/coalescência ou ambos. No mecanismo 

de crescimento de Ostwald ocorre o processo de dissolução e cristalização, 
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partículas dos reagentes que apresentam raio inferior ao raio termodinâmico 

(solução não saturada) demoram tempo maior para dissolver-se, já as demais 

partículas com raios superiores ao raio termodinâmico (solução supersaturada) 

apresentam crescimento dependente das menores. O crescimento de Ostwald 

é um processo que ocorre espontaneamente, pois os maiores partículas e/ou 

aglomerados são mais estáveis termodinamicamente que os menores, embora 

não seja um processo cineticamente favorável. O segundo mecanismo é 

relacionado à coalescência ou agregação, onde a água absorvida (proveniente 

da síntese) promove a auto adesão de partículas o que origina problemas de 

aglomeração (Pimenta, 2010; Marques, et al. 2010). A Figura 11 ilustra os 

mecanismos de crescimento de cristais. 

 

Figura 11 – Representação esquemática referente aos mecanismos de crescimento de 

partículas. Adaptado de Zang (2010). 

Em relação ao processo de formação do cristal, as microscopias obtidas 

do Ca1-xPr2x/3MoO4 revelam o processo de cristalização. As Figuras 12, 13, 14 

e 15 representam as imagens obtidas dos compostos dopados com variação 

do etileno glicol. 

A Figura 12 ilustra a amostra de Ca1-xPr2x/3MoO4 com solvente sendo     

100 mL de água (sem etileno glicol), é possível perceber a formação de 

agregados de partículas em torno de 2 µm. Os agregados são formados por 
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partículas menores que apresentam forma que se assemelha a um octaedro 

distorcido. Essa morfologia é reportada na literatura, no qual, determinadas 

condições relacionadas aos parâmetros físico-químicos do meio reacional 

promovem a formação das partículas do molibdato dopado que tendem a se 

cristalizar em forma de octaedros (Botelho, 2013; Longo, et al. 2011). Já a 

mudança do ácido para abertura da amostra parece ter influência sobre a 

morfologia das micropartículas, a Figura 13 representa a morfologia encontrada 

para o mesmo material. 

 
Figura 12 – Imagem (a) representa Microscopia Eletrônica de Varredura do Ca1-xPr2x/3MoO4  
com 100 mL de água (sem presença de etileno glicol) obtido por coprecipitação a temperatura 
ambiente, (b) e (c) imagem do agregado aproximada respectivamente (6 vezes e 10 vezes). 
Revelando presença de pequenos filamentos com morfologia de micro-octaedro. 

 

Figura 13 – Imagem (a) representa Microscopia Eletrônica de Varredura do Ca1-xPr2x/3MoO4  

com 100 mL de água, abertura da amostra com HCl, (b) apresenta imagem aproximada das 

(c) 
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microcristais e (c) representa a morfologia da amostra que assemelha-se a microtubetes. 

Imagens obtidas por MEV (Superscan, marca Shimadzu SSX-550). 

 

A Figura 13 reporta as microscopias do Ca1-xPr2x/3MoO4 com variação do 

etileno glicol, de acordo com a literatura, Marques (2010) descreve que o 

aumento do C2H6O2 no sistema para volume entre 0 e 25 mL pode ocasionar 

nova modificação da morfologia das partículas. No trabalho, também se 

percebeu que a alta concentração do etileno glicol na solução tem a tendência 

para limitar a interação entre cristais menores, à medida que ocorre o processo 

de adsorção e dessorção sobre a superfície das partículas dopadas do         

Ca1-xPr2x/3MoO4, provocando uma agregação aleatória das partículas 

observado na Figura 14.  

Figura 14 - Microscopia Eletrônica de Varredura do Ca1-xPr2x/3MoO4 com variação do etileno 

glicol, imagens inferiores foram obtidas com abertura da amostra com HCl. 

As imagens das amostras apresentaram concordância quanto à 

morfologia, revelando que a mudança do ácido para abertura da amostra não 

25 mL  50 mL 
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altera o processo de coalescência das partículas. A literatura reporta que os 

molibdatos dopados com terras raras não apresentam morfologia definida (Zhu, 

et al.  2011). A Figura 15 ilustra as imagens obtidas com 75 e 100 mL de EG. 

Figura 15 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura do Ca1-xPr2x/3MoO4 com variação 

do EG, imagens inferiores foram obtidas com abertura da amostra com HCl. 

Neste sentido, a Figura 15 revela que a síntese com quantidade de 

etileno glicol de 100 mL (totalidade do sistema), observou-se que a elevada 

viscosidade da substância polimérica é capaz de modificar a mobilidade das 

partículas primárias em suspensão, bem como, as suas taxas de colisão 

eficazes. Além disso, a predominância de C2H6O2 na solução implica uma 

elevada adsorção deste composto nas superfícies inorgânicas, o que pode 

induzir um impedimento estérico, uma vez que este agente tensioativo de 

polímero (etileno glicol) tem uma maior viscosidade em relação ao da água 

(Botelho, 2013).  

25 mL de EG 50 mL de EG 

75 mL  

75 mL 100 mL 
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Sobre isso, é necessário investigar mais a respeito dos                                    

(Ca1-xPr2x/3)MoO4 a fim de compreender o processo de nucleação e agregação 

dos cristais, pois de acordo com a literatura a maioria dos processos de 

crescimento, começam com a formação de aglomerados que são, enquanto 

não se observa a precipitação, coloidal estável. Em seguida, pequenos 

nano/microcristais são nucleados homogeneamente (Marques, et al. 2008). 

Em comparação com os dados obtidos por FL, observou-se que o 

máximo de emissão PL é também influenciado pela morfologia dos cristais, 

dependendo da forma e arranjo de aglomerados com variações de defeitos em 

superfície e estrutura. Uma vez que a distorção no tetraédrico [MoO4] provoca 

defeitos específicos de médio alcance, causando um comportamento não linear 

da FL, de acordo com Yin et al. (2010) a intensidade FL numa nanoestrutura 

CaMoO4 dependem da distribuição de partículas. Demonstraram que a 

melhoria na intensidade de FL CaMoO4 pode estar relacionada com o controle 

do tamanho dos cristais, distribuição e a homogeneidade da morfologia, além 

da presença de defeitos, no caso, o trabalho descreve que a dopagem com 

Pr3+ provocou a existência de níveis intermediários de energia, o que 

possibilitou a comprovação a dopagem, novas emissões e identificação de 

picos.  

No entanto, o verdadeiro fator que atua sobre o comportamento da 

fotoluminescência em comparação com a micrografia não é ainda 

completamente claro e investigações futuras com base em dados 

experimentais e teóricos são necessários.  
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4. CONCLUSÃO 

A síntese dos cristais de (Ca1-xPr2x/3)MoO4 pelo método de 

coprecipitação e com variação do solvente foi realizada, os difratogramas 

revelaram que o composto é da família scheelita, com estrutura tetragonal sem 

presença de fases secundárias, os espectros de Raman determinaram a 

existência de onze modos vibracionais com pequenos deslocamentos 

associados a possíveis defeitos na célula unitária, os espectros de 

infravermelho revelaram a presença dos três modos vibracionais em acordo 

com a literatura, as análises de FL demonstraram emissão fotoluminescente do 

material, onde as proporções 50/50 e 25/75  mL de água/etileno glicol 

apresentaram maior intensidade e presença de picos, as imagens dos 

compostos ilustraram que a amostra sem etileno glicol apresentou possível 

estrutura com octaedros, porem todas as amostras sofreram coalescência, a 

formação dos agregados pode ter influenciado o resultado da 

fotoluminescência.  
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