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Resumo: O presente trabalho descreve a síntese e caracterização do trióxido de 

molibdênio (MoO3), com particular interesse na fase hexagonal e sua conversão térmica 

à fase ortorrômbica, uma vez que esse óxido possui potencial para a produção de 

dispositivos de conversão de energia. Como estratégia de síntese, foram empregadas 

metodologias baseadas em perturbação por ultrassom, além de uma abordagem derivada 

da síntese convencionalmente descrita na literatura. As amostras foram caracterizadas 

por difratometria de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), as 

quais permitiram a identificação das fases presentes no sólido e sua morfologia. 
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Abstract: The present work describes the synthesis and characterization of molybdenum 

trioxide (MoO3), with particular interest in the hexagonal phase and its thermal 

conversion to the orthorhombic phase, since this oxide has potential for the production of 

energy conversion devices. Methods based on ultrasound perturbation were employed as 

synthesis strategies, in addition to an approach derived from the synthesis conventionally 

described in the literature. The samples were characterized by X-ray diffractometry 

(XRD) and scanning electron microscopy (SEM), which allowed the identification of the 

phases present in the solid and their morphology. 
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1. Introdução 

 

Dentre as diversas possibilidades de construção de dispositivos para conversão e 

armazenamento de energia, os materiais nanoestruturados e nanoparticulados baseados 

em óxidos de metais de transição têm mostrado propriedades otimizadas em relação a 

materiais convencionais. Nanopartículas de óxido de molibdênio têm sido estudadas em 

função de seu potencial para aplicação como materiais de eletrodo em baterias de íons 

lítio [1]. As propriedades desses materiais dependem, em grande parte, de sua 

estequiometria, estrutura cristalina, morfologia e tamanho de partículas [2]. 
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No presente trabalho, diferentes metodologias foram empregadas na síntese de óxido 

de molibdênio, avaliando-se sua morfologia, tamanho de partícula e cristalinidade. As 

sínteses foram conduzidas por precipitação a partir de soluções ácidas de molibdato de 

amônio, seguidas de aplicação de perturbação por ultrassom por tempos controlados. As 

amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia de força atômica (AFM) e difratometria de raios-X (DRX). 

 

2. Parte Experimental 

 

Molibdato de amônio foi dissolvido em de água destilada sob agitação e a solução foi 

acidificada com ácido nítrico concentrado. A temperatura da solução foi mantida a 80 ºC 

durante 80 min. O precipitado obtido foi filtrado e lavado várias vezes com água 

destilada e álcool etílico, e seco em forno com arraste de ar quente por aproximadamente 

30 h. 

A síntese sob banho de ultrassom (marca QUIMIS modelo Q335D, frequência de 

operação 40 kHz, potência 135 W) foi realizada seguindo-se o procedimento descrito e 

substituindo-se a etapa térmica pela aplicação de perturbação de ultrassom durante 

80 min. O sistema foi deixado em repouso para decantação e o precipitado foi seco em 

forno com arraste de ar quente por aproximadamente 30 h. 

Para a síntese sob efeito de ponteira de ultrassom (ECO-SONICS (modelo QR300, 

frequência de 20 kHz, potência 300 W), realizou-se um procedimento semelhante àquele 

descrito, porém substituindo a etapa térmica (ou o banho de ultrassom) pela aplicação de 

perturbação de ultrassom diretamente na suspensão, durante 80 min. Após o tempo de 

reação, o sistema foi deixado em repouso para decantação e o precipitado foi seco de 

forma semelhante aos anteriores. 

A difratometria de raios-X (DRX) foi utilizada para a identificação das fases 

cristalinas nos materiais sintetizados, bem como alterações na estrutura dos sólidos 

decorrentes dos diferentes métodos de síntese. Os difratogramas foram obtidos para todas 

as amostras utilizando-se um equipamento PANaltical X’pert operando sob 30 kVA e 

15 A, com comprimento de onda Cu/Ka 1,56 Å na faixa angular compreendida entre 5 e 

90º sob temperatura ambiente. 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi executada em um 

microscópio eletrônico Bruker, operando com tensão de aceleração de 30 kV. 

Previamente às análises, as amostras foram metalizadas com plasma de platina e todas as 

amostras foram analisadas com ampliações entre 4.000 e 80.000 vezes. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

A partir da análise dos difratogramas de raios-X, foi possível realizar a determinação 

das fases presentes no material sintetizado, como listado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Principais picos de difração, planos correspondentes e fase majoritária em cada 

amostra. 
 Como sintetizada Secagem a 100 °C Calcinação (600 °C) 

Convencional 

10,0° (100) 

15,8° (110) 

19,7° (200) 

26,1° (210) 

9,9° (100) 

17,0° (110) 

19,7° (200) 

26,1° (210) 

13,1° (020) 

23,6° (110) 

25,9° (040) 

27,6° (021) 

33,9° (111) 

39,2° (060) 

49,5° (002) 

US (banho) 

10,0° (100) 

17,2° (110) 

19,7° (200) 

26,1° (210) 

9,9° (100) 

17,1° (110) 

19,7° (200) 

26,1° (210) 

13,1° (020) 

23,5° (110) 

25,9° (040) 

27,5° (021) 

34,0° (111) 

39,3° (060) 

49,5° (002) 

US (ponteira) 

10,1° (100) 

17,3° (110) 

19,3° (200) 

26,2° (210) 

10,2° (100) 

17,2° (110) 

19,8° (200) 

26,2° (210) 

13,2° (020) 

23,8° (110) 

26,2° (040) 

27,8° (021) 

34,3° (111) 

39,0° (060) 

49,7° (002) 

Fase majoritária h-MoO3 h-MoO3 α-MoO3 

 

A partir da análise dos picos de difração, foi possível evidenciar a presença das fases 

hexagonal (fase h, JCPDS No. 21-0569) e ortorrômbica  (JCPDS No. 35-0609), 

dependentes da temperatura de processamento da amostra após a síntese. As amostras 

tratadas a 40 e 100 °C apresentaram majoritariamente a formação da fase hexagonal, 

enquanto as amostras calcinadas a 600 °C exibiram apenas a fase ortorrômbica . Em 

particular, os difratogramas as amostras obtidas por síntese sob banho de ultrassom 

apresentaram exclusivamente a formação da fase hexagonal. As amostras calcinadas (a 

600 °C) apresentaram picos de difração intensos associados aos planos (020), (040) e 

(060), sugerindo a formação de uma estrutura em camadas (ou lamelas cristalinas) ou, 

ainda, um comportamento de crescimento anisotrópico dos cristais [3, 4]. 

A Figura 2 mostra imagens MEV representativas dos sistemas obtidos, evidenciando 

a formação de estruturas em formato de haste, referenciado na literatura como rods. 

Conforme sugerido pela análise de DRX, os sólidos obtidos apresentam um 

comportamento de anisotropia no crescimento dos cristais, evidenciado pela análise 

morfológica e razão de aspecto de aproximadamente 60. 
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(a) (b) (c) 

 

Figura 2. Imagens MEV representativas das amostras obtidas por: (a) síntese 

convencional; (b) síntese sob ultrassom (banho) (100 °C) e (c) ponteira (600 °C). 
 

4. Conclusões 
 

As análises realizadas por difratometria de raios-X evidenciaram a formação das fases 

ortorrômbica e hexagonal do óxido de molibdênio (-MoO3 e h-MoO3, respectivamente), 

obtidos a partir da síntese empregando precursores em solução. A utilização de 

perturbação de ultrassom durante a síntese teve como principal objetivo inibir o 

crescimento das nanopartículas, após a etapa de nucleação. Como indicado pelas análises 

por microscopia eletrônica, o diâmetro médio dos nanorods foi determinado como 

aproximadamente 250 nm, cerca de um terço do valor obtido para a síntese convencional. 
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