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Resumo 

CUNHA, F.S. Síntese, Caracterização e Investigação da Atividade 
Sonocatalítica, Fotocatalítica e Sonofotocatalítica de Micro- e 
Nanocristais de β-Ag2MoO4. 2019. 61 p. Dissertação (Mestrado em 
Química) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 
No presente trabalho, nós reportamos a obtenção de micro e nanocristais de - 

Ag2MoO4 bem como, a investigação das atividades fotocatalítica, sonocatalítica e 

sonofotocatalítica dos óxidos. Estes cristais foram sintetizados pelo método de 

precipitação controlada a partir dos sais solúveis, nitrato de prata (AgNO3) e molibdato 

de sódio dihidradato (Na2MoO4.2H2O) sem e com ácido tartárico (C4H6O6) como 

agente quelante a 50 ºC por três horas. As atividades fotocatalítica, sonocatalítica e 

sonofotocatalítica foram analisadas para a descoloração da solução do corante 

Rodamina B sob irradiação de luz de LED azul. Os padrões de DRX, dados de 

refinamento Rietveld, espectros M-Raman e FT-IR indicam que todos os micro e 

nanocristais apresentaram estrutura cúbica do tipo espinélio. Os resultados de 

refinamento Rietveld sugerem uma movimentação térmica dos átomos de Ag nos 

nanocristais e uma diferença nos ângulos de ligação nos grupos octaédricos [AgO6]. 

Os espectros MR exibiram a presença de quatro modos vibracionais para os 

microcristais e cinco modos vibracionais para os nanocristais. Os espectros de FT-IR 

revelaram apenas quatro modos vibracionais na região de 500 a 400 cm-1. As imagens 

de FE-SEM E STEM mostraram a presença de microcristais irregulares e a formação 

de vários nanocristais semelhantes à esferas formando superestrururas. As imagens 

de STEM revelaram regiões densas de aglomeração nos micro e nanocristais. Na 

análise de UV-vis é notado uma diminuição nos valores da banda de gap óptico de 

energia de 3.31 eV (microcristais) e 2.45 eV (nanocristais). Finalmente, as 

propriedades sonocatalítica, fotocatalítica e sonofotocatalítica para a descoloração da 

solução do corante Rodamina B, resultaram em uma boa performace catalítica para os 

cristais de -Ag2MoO4. 

 
Palavras-chave: Micro- e Nanocristais de -Ag2MoO4, Refinamento Rietveld, 

Atividade Fotocatalítica. 



 

ABSTRACT 

 

CUNHA, F.S. Synthesis, characterization and investigation of the 
sonocatalytic activity, photocatalytic and sonofotocatalytic of micro- 
and nanocrystals of β-Ag2MoO4. 2019. 61 p. Dissertation (Master in 
Chemistry) - State University of Piauí. Teresina. 

 

In the present work, we report the obtaining of β-Ag2MoO4 micro and 

nanocrystals as well as well as the investigation of the photocatalytic, sonocatalytic 

and sonofotocatalytic activity. These crystals were synthesized by the controlled 

precipitation method from the soluble salts, silver nitrate (AgNO3) and sodium 

molybdate dihydradate (Na2MoO4.2H2O) without agent and tartaric acid (C4H6O6) as 

the chelating agent at 50 ° C for three hours. Photocatalytic, sonic and sonic activities 

can be analyzed for discoloration of the Rhodamine dye solution under irradiation of 

blue LED light. XRD patterns, Rietveld refinement data, M-Raman and FT-IR spectra 

indicate that all micro and nanocrystals are spinel cubic structures. The refinement 

results are a routine of thermal movement of Ag in the nanocrystals and a possibility in 

the connection angles in the octahedral groups [AgO6]. MR spectra exhibited a 

presence of four vibrational modes for microcrystals and five vibrational modes for 

nanocrystals. FT-IR spectra revealed only four vibrational modes in the region of 500 

to 400 cm-1. The images of FE-SEM and STEM were presented in irregular 

microcrystals and in formation of several nanocrystals similar to the spheres forming 

superstrutures. As STEM images revealed the dense regions of agglomeration in micro 

and nanocrystals. In the UV-vis analysis, an evaluation of the energy band gap values 

of 3.31 eV (microcrystals) and 2.45 eV (nanocrystals) is presented. Finally, the sonic, 

photocatalytic and sonofotocatalic properties for discoloration of the Rhodamine B dye 

solution resulted in a good catalytic performance for the β-Ag2MoO4 crystals. 

Keywords: Ag2MoO4 micro- and nanocrystals, Refinamento Rietveld, Photocatalytic 

Activity. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 
1.1 Água: Uma breve Contextualização 

 
A água é um recurso natural abundante e de importância fundamental para a 

existência  de  vida  no planeta Terra. Além de estar presente na composição do 

planeta, é essencial para a sustentabilidade das diversas espécies animais e vegetais 

que o compõe, como também um componente bioquímico. É utilizada como fator de 

produção de vários bens de consumo, e uma substância bastante utilizada em 

atividades essenciais ao ser humano, e como solvente universal [1]. 

Em termos globais, o Brasil é considerado uma das grandes potências 

econômicas mundiais no que tange a disponibilidade hídrica, tendo em vista que o 

território brasileiro concentra cerca de aproximadamente 12% de todas as reservas de 

água existentes no mundo. Todavia, a busca do conforto da sociedade moderna 

implica necessariamente em um aumento considerável de consumo de água. Com 

isso, os recursos hídricos tem uma profunda importância no desenvolvimento de 

diversas atividades econômicas [3]. 

No que se refere às atividades socioeconômicas, 70% de toda a água 

consumida no mundo é utilizada na irrigação das lavouras, número que se eleva para 

72% no caso do Brasil. Depois, vem as atividades industriais, que é responsável por 

22% do consumo de água no mundo [4,5]
. Do ponto de vista ambiental, é alarmante a 

ameaça de contaminação nos recursos hídricos devido à variedade e complexidade 

dos produtos químicos utilizados. Neste contexto, os corantes têm atraído bastante 

atenção, devido ao alto potencial de poluição nos efluentes [6-9]. 

Em razão disso, a literatura reporta vários estudos de métodos de controle de 

fase e tamanho de cristais catalisadores de β-Ag2MoO4, que vem sendo desenvolvidos 

com finalidade de melhorar a degradação fotocatalítica de poluentes orgânicos. Além 

disso, estes métodos irão promover a obtenção destes cristais com diferentes 

tamanhos, formas e proriedades eletrônicas [10]. 
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Nesse sentido, em trabalhos como a obtenção de microcristais de β-Ag2MoO4 

pelo método de Co-precipitação foi possível otimizar o tamanho das partículas e com 

isto, melhorar a performace fotocatalítica para a degradação dos corantes orgânicos 

como o Alaranjado de Metila e Rodamina 6G [11]. 

Além deste, é reportado também o método Hidrotérmico convencional, no qual 

é possível um processamento capaz de acelerar as cinéticas de reação e cristalização 

de cristais, devido o aumento no número de choques efetivos e as taxas de 

aquecimento [12]. Como por exemplo, a obtenção de cristais de Ag-Ag2MoO4 com 

morfologia semelhante à cubos, que exibiram excelente propriedade fotocatalítica na 

decomposição da solução aquosa do corante Rodamina B [13 ]. 

Outro método é que vem sendo bastante empregado, é sonoquímico. Neste 

método o som reprozudo é capaz de propragar um choque de ondas mecânicas que 

reagem com íons em solução, promovendo a formação de cristais com morfologia 

homogênea, bom grau de pureza, cristalino e com boas propriedades ópticas e 

eletrônicas [14]. Estudos recentes a partir do método sonoquímico, promoveu a 

obtenção de microcristais de β-Ag2MoO4 subtituídos com diferentes concentrações de 

íons de Zn+. Os cristais apresentaram morfologia semelhante à batata e exibiram 

excelente propriedade fotocatalítica para a degradação do corante Violeta Brilhante 

Remanzol 5R (RBV5R) [15]. 

Assim sendo, a necessidade de preparar micro e nanocristais de Molibdato de 

Prata (-Ag2MoO4) que apresentem uma boa atividade fotocatalítica, juntamente com 

o aprimoramento dos (POA’s), é uma ação desafiadora, dessa forma, os esforços para 

o desenvolvimento desta proposta contribuem de forma significativa para obter 

resultados positivos no que tange as questões ambientais. 
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1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

Sintetizar, caracterizar e investigar a atividade sono-, foto-, e sonofotocatalítica 

de micro- e nanocristais de -Ag2MoO4. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar micro- e nanocristais de -Ag2MoO4 pelo método de precipitação 

controlada com e sem ácido tartárico; 

 Investigar as propriedades estrutural por Difração de raios-X, Espectroscopia 

Micro-Raman e Espectroscopia de Infravermelho; 

 Investigar as propriedades morfológicas por FEG-SEM, STEM e MET; 

 Investigar as propriedades ópticas por Espectroscopia de Ultravioleta-visível; 

 Investigar a atividade sono-, foto-, e sonofotocatalítica dos micro- e nanocristais de 

-Ag2MoO4 na descoloração da solução do corante Rodamina B. 



 

 

Capítulo 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 Compostos Orgânicos Poluentes: Rodamina B 

Os corantes constituem uma grande classe de compostos orgânicos, 

característicos por serem intensamente coloridos ou fluorescentes, e bastante 

empregados em diversos setores industriais. Na indústria alimentícia, por exemplo, o 

investimento na fabricação de produtos e alimentos à base de corantes sintéticos e 

naturais é em larga escala. Esses compostos, devido suas características, são 

capazes de agregar sabor, aroma e principalmente cor nos diversos produtos 

alimentícios, tornando-os atrativos para o consumo. Desta forma, a indústria 

alimentícia tem a necessidade de utilizar corantes em seus produtos, com a finalidade 

de atender cada vez mais a demanda dos consumidores [16, 17]. 

Nos setores industriais, especialmente o setor têxtil, também é grande a 

demanda na utilização de diversos corantes. Anualmente são produzidas cerca de 

700.000 toneladas de corantes destinados para este ramo [18]. Durante o processo de 

produção, tingimento e acabamento de tecidos, aproximadamente 10% dos resíduos 

produzidos são descartados em efluentes, o que vem sendo umas das principais 

fontes de contaminação [19]. 

Existem diferentes tipos de corantes que são produzidos e utilizados no setor 

têxtil que podem ser classificados de acordo com sua estrutura química ou de acordo 

com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil. Dentre a grande variedade, é válido 

destacar o corante Rodamina B [20-23]. 

A Rodamina B (RhB), também denominada pela IUPAC de cloreto de 9-(2- 

carboxifenil-6-dietilamino-3-xantenilideno-dietilamônio, é caracterizada como um 

corante orgânico catiônico de acordo com sua estrutura cromófora. É um corante 

fluorescente, solúvel em água e álcoois, tais como, metanol e etanol [24, 25], e quando 

em solução aquosa apresenta coloração rosa. A seguir a estrutura química esta 

representada na Figura 2.1: 
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Fonte: Imagens Google. 

 

 
Figura 2.1: Representação da estrutura do corante Rodamina B. 

 
 

Além desta, outras características estão apresentadas na Tabela 2.1: 

 
 

Tabela 2.1: Características gerais do corante Rodamina B. 
 

Grupos Cromóforos -C=C- / -C=N- 

Absorbância Máxima no Comprimento de Onda 543 – 557 nm 

Massa Molecular 479,02 g/Mol 

Fórmula Química C28H31N2O3Cl 

Classe de Ionização Básico 

Classe Química Xanteno 

Fonte: Do autor. 

Corantes como a Rodamina B, ainda com riscos de desencadear inúmeros 

problemas ambientais, são largamente utilizados em diversas aplicações, tais como: 

couro, aditivos, tinta para impressoras, coloração de papel, pedras, algodão, tecidos, 

marcadores biológicos, e etc. [26-28]. 

Devido à sua natureza, geralmente esses tipos de poluentes são considerados 

bastante nocivos se ingerido por seres humanos ou animais, seus resíduos são 

altamente tóxicos, carcinogênicos e não biodegradáveis [9, 29, 30]. Além disso, provocam 

alterações no ecossitema, pejudicam os processos simbióticos, diminuem o processo 

de reoxigeção da água, fazendo com que este tipo de contaminação acarrete no 

impedimento da penetração da luz no meio aquático, provocando o retardamento da 

fotossíntese e consequentemente a inibição do crescimento da biota [31]. 
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2.2 Processos Oxidativos Avançados (POA’s) 

Extensivas pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias para o tratamento de 

efluentes contaminados por rejeitos industriais têm despertado a atenção de forma 

significativa. A grande parte dos rejeitos que são gerados é em sua maioria bastante 

diversificado, contendo poluentes tóxicos e resistentes aos sistemas convencionais, o 

que implica nas exigências ambientais, a necessidade de aprimorar tais processos 

para o tratamento de efluentes [32,33,34]. 

Em razão disso, os Processos Oxidativos Avançados (POA’s), vêm se 

destacando como os mais promissores no que tange ao tratamento de efluentes, como 

uma alternativa bastante eficiente para minimizar os danos. A eficácia desses 

processos para atenuar a contaminação, é depende da geração de radicais livres 

reativos, sendo o mais importante o radical hidroxila (HO●), caracterizado como um 

agente extremamente oxidante, não seletivo e capaz de oxidar e decompor várias 

espécies tóxicas [35-38]. 

Nos POA’s, esta atividade pode ser desempenhada em sistemas 

homogêneos ou heterogêneos. Dito isso, destaca-se os processos utilizando ozônio, 

peróxido de hidrogênio, a química de Fenton ou Foto-Fenton, Sonólise, Fotólise, 

tecnologias de oxidação eletroquímica, além de materiais semicondutores na 

fotocatálise heterogênea. Nesse contexto, a Fotocatálise Heterogênea tem sido 

bastante investigada nos últimos anos, trazendo resultados significativos em relação 

à degradação de corantes orgânicos e inorgânicos [39-41]. 

O primeiro estudo de Fotocatálise Heterogênea foi evidenciado por Fujishima 

e Honda [42], quando estes pesquisadores conseguiram converter energia solar em 

energia química mediante a produção de combustíveis de baixo custo. Neste tipo de 

processo, uma suspensão de TiO2 foi submetida a uma irradiação por célula 

fotoeletroquímica obtendo como produto final hidrogênio e oxigênio, a partir da 

oxidação da água. Contudo, em Prudem e Ollis [43] realizaram pela primeira vez a 

fotocatálise heterogênea para a descontaminação de poluentes. Neste trabalho, foi 

possível a total mineralização de clorofórmio e tricloroetilano, usando uma suspensão 

de TiO2 com a obtenção final de íons inorgânicos. 

A Fotocatálise Heterogênea consiste em uma foto-indução que atua sobre 

um determinado catalisador sólido (superfície ou suspensão) semicondutor, com 
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irradiação Ultravioleta ou luz visível, cujo processo pode ser observado na Figura 2.2 

abaixo: 
 
 

 

 
Fonte: Montager, C.C. (2005). 

 
Figura 2.2: Representação esquemática da geração do par elétron/buraco na 
superfície de um semicondutor. 

 
Nesta representação esquemática, o catalizador semicondutor é caracterizado 

por possuir uma Banda de Valência (BV), onde se localizam os elétrons e uma Banda 

de Condução (BC), onde se encontram os orbitais vazios. Quando este semicondutor 

recebe energia com irradiação (hv), igual ou superior à energia de band-gap seja de 

fonte natural ou artificial, os fótons providos desta irradiação são capazes de provocar 

a excitação dos elétrons da BV para a banda de BC, originando um par elétron/buraco 

que podem recombinar-se diretamente ou migrar para a superfície do semicondutor, 

induzindo reações de oxidação-redução [44, 45]. 

Nisso, os elétrons localizados na BC desencadeiam reações de redução com o 

oxigênio do meio, enquanto que na BV as reações de oxidação, originam buracos que 

oxidam as moléculas de água e ocasiona a geração radicais hidroxilas (HO●), estes 

por sua vez, atacam as moléculas do poluente, mineralizando-as em CO2, H2O e sais 

inorgânicos [43-46]. 
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Processo similar a Fotocatálise Heterogênea são as técnicas de oxidação 

baseadas na utilização de radiação ultrassônica, com a finalidade de criar um 

ambiente oxidativo, quando os radicais hidroxilas são formados com a combinação 

(Fotocatálise + Ultrassom) [47]. 

Neste modelo, quando uma solução líquida recebe irradiação ultrassônica, 

ocorre o processo de Sonólise, um fenômeno de cativação acústica, o qual incorpora 

a formação, o crescimento e o colapso de bolhas, como ilustrado na Figura 2.3: 

 

 
 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 2.3: Esquema do processo de Sonólise. 

Quando uma solução líquida recebe irradiação ultrassônica (1), o efeito da 

propagação do ultrassom induz uma série de ondas de compressão e refração das 

moléculas de água, várias cavidades de bolhas se originam no interior do líquido e 

iniciam um processo de crescimento (2), alcançam um tamanho instável (3) e após 

atingir um tamanho crítico, as bolhas estouram devido ao aumento da temperatura e 

pressão geradas dentro do núcleo da bolha (4). Entre o gás da bolha e o líquido da 

solução (5), pode-se alcançar temperaturas extremas, e no interior da bolha (6) altas 

pressões podem ser atingidas. Quando o catalisador é adicionado, a irradiação 

ultrassônica não apenas induz a Sonólise das moléculas de água, mas também faz 

com que o catalisador produza pares de elétrons-buraco. Os pares de elétrons-buraco 

podem produzir radicais •OH e grupos de superóxido favorecendo a decomposição da 

solução do corante em CO2, H2O e espécies inorgânicas [48-51]. 

 
2.3 Molibdato de Prata (Ag2MoO4) e Aplicação Fotocatalítica 

Materiais à base de molibdatos (MoO4
-2), durante muito tempo tem 

despertado um grande interesse devido o grande potencial de aplicações no campo 



Capítulo 2 – Referencial Teórico 21 
 

 

científico e tecnológico a partir de suas propriedades eletrônicas, tais como: fibras 

ópticas, materiais cintiladores, catalisadores, materiais multiferroicos, 

fotoluminescência, nanocompósitos de vidro, fotocatálise, dentre muitos outros [53- 64]. 

De modo particular o Molibdato de Prata (Ag2MoO4), é um óxido inorgânico 

que vêm sendo bastante investigado pela comunidade científica, por apresentar 

excelentes propriedades eletrônica, bactericida [65, 66], fungicida [67], antimicrobiana [11], 

fotoluminescente [68, 69] e etc. Além disso, esses cristais têm despertado grande 

interesse devido apresentam polimorfismo em sua estrutura, exibindo duas estruturas 

eletrônicas dependo das condições de síntese na qual este material é submetido [70]. 

Quando estes cristais são preparados com elevadas pressões em torno de 5 

GPa [71], ou quando são preparados pelo método de precipitação solução fase, 

utilizando o dopante 2,3-bis(2-piridil)pirazina (ddp) em diferentes concentrações [72], a 

estrutura eletrônica é modificada para tetragonal, que por sua vez, é associada à fase 

alfa (), caracterizada como uma fase metaestável, representado na Figura 2.4. 

 
 

 

 
Fonte: Arora, A.K. (2012). 

 
Figura 2.4: Representação esquemática de uma cela unitária para a estrutura 

tetragonal com a fase -Ag2MoO4. 

 
Entretanto, quando estes cristais são preparados em condições ambientes, a 

estrutura eletrônica é modificada para cúbica do tipo espinélio, relacionada com a fase 

beta-(β) caracterizada como a fase mais estável encontrada na natureza [73, 74], 

representada na Figura 2.5. 
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Fonte: Cunha, F.S. (2015). 

 

Figura 2.5: Representação esquemática de uma cela unitária para a estrutura cúbica 

com a fase β-Ag2MoO4. 

 
A investigação da atividade fotocatalítica de cristais de β-Ag2MoO4 para a 

degradação de corantes industriais, além de outras substâncias químicas tem 

avançado bastante, nos últimos anos. Recentemente, microestruturas de β-Ag2MoO4 

semelhantes a batatas foram submetidas a testes de fotodegradação e utilizadas 

como eletrodo modificado. Estes cristais apresentaram excelente atividade 

fotocatalítica para a degradação da ciprofloxacina como também alta seletividade para 

a detecção eletroquímica de peróxido de hidrogênio (H2O2) na presença de diferentes 

interferências biológicas [75]. 

Estudos recentes reportam também a utilização de cristais de β-Ag2MoO4 para 

o desenvolvimento de compósitos, com a finalidade de melhorar a atividade 

fotocatalítica. Dentre os vários estudos, podemos destacar o desenvolvimento de 

nanopartículas de Ag2MoO4 com a superfície revestida de nanofolhas de Bi2MoO6 à 

temperatura ambiente. Este compósito mostrou excelente atividade fotocatalítica e 

alta estabilidade sob luz visível [76]. Outro estudo foi a formação do compósito 

Ag2MoO4/Ag3PO4 para a degradação dos corantes Rodamina B (RhB), Azul de 

Metileno (MB) e Alaranjado de Metila (MO) sob irradiação de luz visível. O compósito 
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apresentou melhor percentual de degradação, quando comparado com o Ag3PO4 puro 

[77]. 

Utilizando o método de troca de redução iônica in-situ à temperatura ambiente, 

foi obtido o compósito plasmônico Ag2MoO4/AgBr/Ag, no qual, Ag2MoO4 semelhantes 

à borboletas atuaram como precursor, e aumentaram a atividade fotocatalítica na 

degradação do corante Azul de Metileno (MB) sob irradiação de luz visível [78]. 

Também, um compósito à base de Ag2MoO4-Ag3PO4 de alta eficiência foi sintetizado 

em diferentes razões, pelo método de precipitação in situ. Sob irradiação de luz visível, 

o fotocatalisador apresentou eficiência na degradação fotocatalítica para os corantes 

(MB) e (RhB) [79]. Além disso, através do método fácil de precipitação-deposição, 

obteve-se o compósito Ag2MoO4/Ag3VO4 usando diferentes relações molares. Estes 

fotocatalisadores exibiram bom desempenho fotocatalítico para a degradação do 

corante RhB sob irradiação visível [80]. 

A literatura reporta também materiais na forma de nanocompósitos como, o 

nitreto de carbono grafite/molibdato de prata (g-C3N4/Ag2MoO4) obtidos pelo método 

hidrotermal com diferentes teores de g-C3N4. O desempenho fotocatalítico dos 

nanocompósitos para a fotodegradação do RhB foi melhor que o de g-C3N4 e Ag2MoO4 

sob irradiação de luz visível [81]. Em adição, é reportado também a heterojunção de 

materiais, como por exemplo, as nanopartículas de AgI ancoradas em partículas de 

β-Ag2MoO4 para formação de AgI/β-Ag2MoO4. Essas heterojunções exibiram 

atividades notavelmente aprimoradas na degradação fotocatalítica sob luz visível de 

(RhB), (MO) e Cloridrato de Tetraciclina [82]. 

Em outro trabalho, microesferas de Bi2MoO6 compostas de numerosas 

nanofolhas, foram usadas para construir heterojunções de Ag2MoO4/Bi2MoO6 via 

deposição química. O desempenho catalítico das amostras de Ag2MoO4/ Bi2MoO6 foi 

relevante na degradação dos corantes (RhB) e (MB) sob irradiação de luz visível [83]. 

É reportado também, a obtenção de nanofolhas de Ag2MoO4, semelhantes a 

borboletas com a ajuda de polivinilpirrolidona (PVP) à temperatura ambiente. Notou- 

se uma relevante atividade fotocatalítica e estabilidade para a degradação do corante 

(MB) sob irradiação de luz visível [13]. 

Na presença de PVP obtiveram-se microcristais de Ag-Ag2MoO4 com 

morfologia cúbica. Os mesmos apresentaram bom desempenho fotocatalítico na 

decomposição do corante RhB sob irradiação visível [84]. Além deste, microcristais de 

β-Ag2MoO4 obtidos pelo método hidrotermal, como também sonoquímico exibiram 
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boa performace fotocatalítica sob irradiação de luz UV para a degradação dos 

corantes (RhB) [85] e Violeta Brilhante Remanzol 5R (RBV5R), respectivamente [86]
 

Outro seguimento de trabalhos reportados na literatura com cristais de 

Ag2MoO4, é sobre as condições de síntese e as caracterizações destes materiais, nos 

quais é possível observar propriedades que podem ser conduzidas para diversas 

aplicações, como por exemplo, a obtenção de nanofios de Ag2MoO4 decorados com 

nanopartículas de Ag, utilizando um método de reação química a base de solução à 

temperatura ambiente, onde foi possível constar a alta sensibilidade do material para 

a identificação dos compostos orgânicos p-aminotiofenol e o meraptopiridina através 

da técnica de Espectroscopia Raman [87]. 

Além deste, é reportado a investigação do crescimento de fases dispersas de 

nanofios de Ag6Mo10O33, nanopartículas de Ag2MoO4 e nanobastões de Ag2Mo2O7, 

embutios em uma matriz vítrea de cristais de Ag2MoO4 que possuía uma grande 

quantidade de lacunas [10]. A obtenção de nanofios, nanobastões e multipastilhas de 

Ag2MoO4, por um processo hidrotérmico livre de compostos orgânicos, foi bem 

estabelecida para a investigação da atividade fotoluminescente [88]. 

De modo geral, os aspectos estruturais e morfológicos de um determinado 

material cristalino, são completamente dependentes da metodologia que é empregada 

na síntese, influenciando diretamente nas possíveis aplicações. Nesse sentido, a 

fotocatálise heterogênea utilizando cristais Ag2MoO4 traz a possibilidade de 

excelentes resultados frente a degradação de vários poluentes orgânicos [89]. 
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Especificações dos Reagentes 

 
Todos os reagentes utilizados para a obtenção dos micro- e nanocristais de 

Ag2MoO4 bem como suas especificações, encontram-se definidos na Tabela 1. 

Tabela 3.1: Especificações dos reagentes utilizados na preparação dos cristais de 

Ag2MoO4. 
 

Reagentes Fórmula Fornecedor Pureza (%) 

Molibdato de Sódio Dihidratado Na2MoO4.2H2O Sigma-Aldrich 99,5 

Nitrato de Prata AgNO3 Sigma-Aldrich 99,0 

Ácido Tartárico C4H6O6 Dinâmica 99,0 

Fonte: Do autor. 

 

3.2 Síntese dos óxidos de Ag2MoO4 

 
O procedimento experimental para a obtenção dos óxidos de Ag2MoO4 pelo 

método de precipitação controlada, é descrito da seguinte forma: 1.3x10-3 mol de 

(Na2MoO4.2H2O) e 2.0x10-3 mol de nitrato de prata foram adicionados separadamente 

em dois tubos Falcon de 50 mL e dissolvidos em 50 mL de água deionizada. Estas 

duas soluções, a primeira contendo íons e a segunda contendo íons foram transferidas 

para um béquer de 250 mL, o qual ficou sob agitação de 650 rpm a uma temperatura 

de 50 ºC por três horas. Para a obtenção dos nanocristais de 

Ag2MoO4, 4.0x10-4 mol da solução de ácido tartárico previamente aquecida, foi 

adicionada a solução contendo íons de, para em seguida ser adicionada a solução 

com íons. 

Os óxidos sem ácido tartárico foram obtidos pelo método de precipitação 

controlada de acordo com as reações química descritas nas equações (1-3): 
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(1) Na MoO . 2H O H2O + + MoO2− + 2H O 

2 

 (2) 2AgNO 

4 2 

H2O 

(s) → 2Na(aq) 

+ + 2NO− 

4(aq) 2 

3(s) → 2Ag(aq) 3(aq) 

(3) 2Ag+ + MoO2− + 2Na+ + 2NO− 
(aq) 4(aq) (aq) 3(aq) 

H2O + − 

→ 𝛃𝐀𝐠𝟐𝐌𝐨𝐎𝟒(𝐬) + 2Na(aq) + 2NO3(aq) + 2H2O 

No entanto, os óxidos de βAg2MoO4 obtidos usando ácido tartárico como 

agente quelante pelo método de precipitação controlada de acordo com as reações 

químicas descritas nas equações (4-8): 

(4) C H O H2O 
2− + 2H+

 

2 4 4(S) → C2H2O4(aq) (aq) 

(5) 2AgNO H2O + + 2NO− 

3(s) → 2Ag(aq) 3(aq) 

(6) C H O  2−   + 2H+ + 2Ag+ + 2NO− 
H2O 

+
 

2−    + 2NO− + 2H+ 

2 2 4(aq) (aq) (aq) 3(aq) → Ag2 C2H2O4(aq) 3(aq) (aq) 

(7) Na MoO . 2H O H2O + + MoO2− 

2 4 2 (s) → 2Na(aq) 4(aq) 

H2O (8) Ag+ C  H  O  2−  + 2NO− + 2H+ + 2Na+ + MoO2− + 
2 2 2 4(aq) 3(aq) (aq) (aq) 4(aq) → 𝛃 − 𝐀𝐠𝟐𝐌𝐨𝐎𝟒(𝐬) 

C2H2O42−  + 2NO− + 2H+ + 2Na+ 
(aq) 3(aq) (aq) (aq) 

 

Assim sendo, os óxidos tratados sem quelante de cor bege e os óxidos tratados 

com quelante de cor marrom-escuro foram decantados durante 24 horas, após esse 

tempo foram lavados com água deionizada e acetona e centrifugados a 9.500 rpm por 

10 minutos. Após o processo de lavagem, os micro- e a nanocristais foram aquecidos 

a 65 ºC por 10 horas com o auxílio de uma estufa. 

 
3.3 Caracterização dos Óxidos de -Ag2MoO4 

Para as caracterizações estrutural, morfológicas, ópticas bem como a avaliação 

das atividades fotocatalíticas, sonocatalítica e sonofotocatalítica dos micro- e 

nanocristais obtidos, foram utilizadas as seguintes técnicas de caracterização: 
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Difração de raios-X, Espectroscopia Micro-Raman, Espectroscopia de Infravermelho, 

Microscopia Eletrônica por Emissão de Campo e Microscopia Eletrônica de 

Transmissão, Espectroscopia de Ultravioleta-visível por Reflectância Difusa, e 

Ensaios de Fotocatálise, Sonocatálise e Sonofotocatálise. 
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3.3.1 Difração de raios-X 

Os óxidos de β-Ag2MoO4 foram estruturalmente caracterizados por Difração de 

raios-X, usando um difratômetro da marca (Shimadzu®, Japão), modelo LabX XRD- 

6000. O equipamento foi operado com radiação Cu-Kα (λ = 0,15406 nm) na faixa de 

2θ de 10º a 80º com uma velocidade de varredura de 2°/ min. A análise de Rietveld 

foi realizada em uma faixa de 2θ de 10° a 110° com uma velocidade de varredura de 

1°/min e uma etapa de 0,02°. Para os cálculos dos parâmetros de rede, volume das 

células unitária e posições atômicas, utilizou-se o programa REX versão 0.82. 

 
3.3.2 Espectroscopia Micro-Raman 

A Espectroscopia de Raman é caracterizada como uma técnica fotônica de alta 

resolução, capaz de identificar estruturas cristalinas através de modos vibracionais de 

uma molécula a curto alcance. Para as medidas dos espectros Raman, utilizou-se um 

equipamento da marca Bruker, modelo Senterra, com microscópio Olympus BX50, 

monocromador ligado a um dispositivo de carga acoplada (CCD – Charge-Coupled 

Device) e ajuste automático de resolução em 3 cm-1, na região espectral de 200 a 

1000 cm-1, laser de 532 nm, potência de saída de 5 mW. 

 
3.3.3 Espectroscopia de Infravermelho 

As medidas de Espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier 

(FT-IR) foram realizadas utilizando um espectrômetro, modelo Spectrum 100 (Perkin 

Elmer®, EUA). A região espectral de infravermelho foi analisada na faixa de 400 a 

4.000 cm-1. As amostras foram desaglomeradas com um almofariz e pistilo e 

misturadas com Brometo de Potássio (KBr) como padrão, para a preparação das 

pastilhas. 

 
3.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo e Microscopia 

Eletrônica de Transmissão 

Os aspectos morfológicos dos micro- e nanocristais de β-Ag2MoO4 foram 

observados em imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de 

Campo (FE-SEM) e em imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (STEM), 

através de um equipamento com modelo FEI Quanta TM 250-FEG (K550X, EMITECH) 

operado com aceleração tensão de 20 kV. 
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3.3.5 Espectroscopia de Ultravioleta-visível 

As propriedades ópticas dos micro- e nanocristais foram investigadas por 

espectroscopia na região do Ultravioleta-visível por reflectância difusa (UV-vis), 

usando um espectrofotômetro da marca Shimadzu Scientific Instruments, (Modelo UV- 

2600, Japão) com comprimento de onda na faixa de 200 a 800 nm. A partir dos 

resultados obtidos dos espectros de reflectância, foi possível estimar o valor da banda 

de gap óptico mediante a equação proposta por Kubelka e Munk. De acordo com estes 

autores, a energia do gap óptico está relacionada com a absorbância e com a energia 

do fóton pela seguinte equação (9): 

 
(9) hvα(hv-Egap)n 

 
 

onde, h é a Consta de Planck, v é a frequência, α é a absorbância, Egap é a energia de 

banda de gap óptico e n é a constante relacionada a diferentes tipos de transições 

eletrônicas. 

 
3.4 Ensaios Fotocatalíticos 

3.4.1 Ensaio de Fotólise, Sonólise, Fotocatálise, Sonocatálise e Sonofotocatálise Para 

a realização do ensaio do processo de Fotólise, preparou-se 50 mL da 

solução do corante Rodamina B (1.0x10-5 mol/L), e transferiu-se para um béquer de 

250 mL. O béquer contendo esta solução foi colocado sob uma chapa com agitação, 

que se encontrava dentro de uma caixa acoplada com LED. A solução ficou sob 

agitação no escuro durante 30 min. Após este tempo, coletou-se a primeira amostra, 

e em seguida iniciou-se a irradiação por luz de LED azul (λ= 449,0 nm). Durante o 

intervalo de 1 hora, coletaram-se amostras a cada 10 minutos, após este intervalo, as 

amostras foram coletadas a cada 20 minutos até se completar 200 minutos de 

irradiação. Todas as amostras coletadas foram centrifugadas a 9.500 (rpm) durante 

10 minutos, e em seguida com o auxílio do aparelho de espectrofotômetro, realizou- 

se a medida de leitura dos espectros. 

Tal procedimento foi repetido para o ensaio de Fotocatálise, porém com a 

adição de 50 mg do óxido como catalisador. Assim como também para os ensaios de 

Sonólise, sem a adição dos catalisadores, e para os ensaios de Sonocatálise e 
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Sonofotocatálise, com a adição de 50 mg do catalisador e a utilização do aparelho de 

ultrassom. 

Em todos os processos foto- e sonofotocatalíticos a eficiência da remoção da 

cor da solução do corante Rodamina B, foi calculada usando a seguinte equação (10): 

(10) Eficiência do Catalisador [β-(Ag2 MoO4 ]% =
 C0-Ct  

C0×100 

onde C0 é a concentração inicial da solução corante e Ct é a concentração da solução 

corante no tempo t, respectivamente. 



 

 

Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise estrutural por Difração de Raios-X 

 
O grau de ordem e desordem estrutural a longo alcance ou periodicidade 

cristalina para os micro- e nanocristais de -Ag2MoO4 foi analisado pela técnica de 

Difração de Raios-X. A partir desta análise, obteve-se o Difratograma de Raio-X, 

representado na Figura 4.1(a,b): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 (a,b): Difratograma de Raio-X dos micro- e nanocristais de -Ag2MoO4. 

 

De acordo com a análise dos parâmetros de DRX, ilustrados na Fig. 4.1(a,b), 

observamos que todos os picos do DRX podem ser exatamente indexados para a 

estrutura cúbica do tipo espinélio com grupo espacial (Fd3m̅), e grupo pontual de 

simétria (Oh
7) [90]. Os microcristais de -Ag2MoO4, óxidos tradados sem AT, 

apresentam picos de difração finos e bem definidos com um bom grau de ordem 
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estrutural a longo alcance, enquanto que os nanocristais de -Ag2MoO4, óxidos 

tratados com AT, apresentam picos largos devido o emprego do agente quelante, que 

por sua vez diminui a rápida atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, o 

que é necessário para a formação do processo de crescimento dos nanocristais. As 

respectivas posições de todos os picos de difração neste DRX estão em um bom 

acordo com os resultados reportados na base cristalográfica Crystallografic Open 

Database (COD), Crystallografic Information File (CIF) nº 722296 [73] e na literatura [75]. 

A fim de confirmar a estrutura cúbica, o refinamento estrutural através do método de 

Rietveld foi realizado para os micro- e nanocristais de -Ag2MoO4, como ilustrado na 

Figura 4.2(a,b): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2 (a,b): Refinamento Rietveld dos micro- e nanocristais de -Ag2MoO4 

obtidos a partir dos dados de difração. 

 
 

O método de refinamento Rietveld é baseado na construção de parâmetros de 

difração calculados de acordo com o modelo estrutural [91, 92]. O refinamento Rietveld 

foi realizado usando o programa ReX [93] versão 0.8.2 para os óxidos de -Ag2MoO4. 

Os padrões calculados foram ajustados para se ajustarem aos padrões observados e, 

assim, fornecer os parâmetros estruturais do material e o perfil de difração. Neste 

trabalho, o método de Refinamento foi aplicado para ajustar as posições atômicas, 

parâmetros de rede e volume da célula unitária [94]. A qualidade do refinamento é 

geralmente verificado usando os valores R de (Rp, Rexp, Rwp, χ2 e GoF (Goodness of 

Fit)) [95]. A diferença entre os dados observados e calculados é a melhor maneira de 

julgar o sucesso do Refinamento Rietveld, no entanto, outros parâmetros com funções 

adicionais foram aplicados para encontrar um refinamento estrutural com melhor 
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qualidade e confiabilidade. Os parâmetros otimizados foram o fator escalar, sample 

position, background com coeficientes polinomial, ajuste da forma dos picos de 

difração com a função pseudo-Voigt, correlação assimétrica dos picos de difração 

devido à divergência axial, fase básica, estrutura cristalina, parâmetros de célula (a, 

b, c), âgulos (a, b, y), e fator Uisotropic 
[96]. Todos os resultados do Refinamento obtidos 

usando o método de Rietveld [92,97] foram bastante condizentes com o COD-CIF cartão 

nº 722296 [73]. Contudo, a região do ângulo inferior onde os picos mais intensos estão 

localizados revelou uma grande diferença. Um aumento nas diferenças nessa região 

pode estar relacionado às características do padrão com picos estreitos e altas 

intensidades. 

Finalmente, todo o refinamento ilustrado na Fig. 4.2 (a,b) mostram uma boa 

correlação entre os dados observados e calculados no parâmetro do DRX (Yobs–Ycal), 

o que indica a confiabilidade dos resultados. Mais detalhes destes dados obtidos para 

os óxidos de -Ag2MoO4 estão representados na Tabela 4.1 (a,b): 

Tabela 4.1 (a,b): Dados obtidos do refinamento Rietveld para os micro- e nanocristais 

de -Ag2MoO4 sem AT (Amosta A) e com AT (Amostra B), respectivamente. 
 

Átomos Wyckoff Site S.O.F X Y Z Uiso 

Ag 16d .-3m 1 0.5 0.5 0.5 0.020293 
Mo 8a -43m 1 0.125 0.125 0.125 0.009915 

O 32e .3m 1 0.232306 0.232306 0.232297 0.016696 
(a) a = b = c = 9.3173(3) Å, V = 808.86(2)Å3; α = β = γ = 90°,  = 6.17 g/cm³; / = 163.86cm²/g 

Rp (%) = 8.041, Rwp (%) = 10.862, Rexp (%) = 7.412, χ2 = 2.146 and GoF = 1.465; (a) = Microcristais 

 
 
 
 

Átomos Wyckoff Site S.O.F X Y Z Uiso 

Ag 16d .-3m 1 0.5 0.5 0.5 0.231478 

Mo 8a -43m 1 0.125 0.125 0.125 0.014311 

O 32e .3m 1 0.231478 0.231478 0.231478 0.008793 
(b) a = b = c = 9.3168(2) Å, V = 808.73(2)Å3; α = β = γ = 90°,  = 6.17 g/cm³; / = 160.82 cm²/g 

Rp (%) = 7.3449, Rwp (%) = 9.8923, Rexp (%) = 7.2557, χ2 = 1.857 and GoF = 1.363; (b) = Nanocristais 

 
Na Tabela 4.1 (a,b), os parâmetros (Rp, Rexp, Rwp, χ2 e GoF) sugerem que os 

resultados do refinamento são muito confiáveis. Em geral, foram identificadas 

pequenas variações nas posições atômicas dos átomos de O, enquanto que os 

átomos de Ag e Mo mantém suas respectivas posições fixas dentro da estrutura. 

Neste caso, os átomos de O são capazes de induzir nas ligações O-Ag-O ou O-Mo- 
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O, resultando em distorções octaédricas nos clusters [AgO6] e distorções tetraédricas 

nos clusters [MoO4]. O maior valor do fator Uisotrópico no sítio A pode ser devido a um 

movimento térmico isotrópico dos átomos de Ag na superfície dos nanocristais, bem 

como a diferença nos ângulos de ligação (O-Ag-O) nos aglomerados octaédricos dos 

clusters [AgO6]. 

 
4.2 Representação da Célula Unitária e Coordenação de Clusters 

A partir dos dados obtidos no refinamento Rietveld e apresentados na Tabela 

4.1, foi possível construir a cela unitária dos cristais, como ilustrado na Figura 4.3 (a,b): 

 
 

  (Ângulo Interno)  

Clusters Tetraédrico não-distorcido [MoO4] 

 

x-z ou y-z 

Plano x-y 

Ângulos Horizontais 

Clusters [AgO6] 

Octaédricos 

Distorcidos 
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Figura 4.3 (a,b): Representação esquemática da estrutura cúbica para os micro- e 

nanocristais de -Ag2MoO4, respectivamente. 

 
As estruturas cúbicas foram modeladas através do software Sistema de 

Vizualização para Análise Eletrônica e Estrutural (VESTA), versão 3.4.6 para a versão 

do Windows 7-64-bit [98], usando os parâmetros de rede e posições atômicas obtidos 

pelos dados de refinamento Rietveld, estão listados na Tabela 4.1(a,b). Na Fig. 4.3 

(a,b), observamos que os átomos de Ag e Mo se encontram coordenados com seis e 

quatro átomos de O, formando clusters tetraédricos distorcidos [AgO6] e clusters 

tetraédricos não-distorcidos [MoO4], respectivamente. Este comportamento implica 

em distorções nos aglomerados octaédricos de [AgO6], enquanto os aglomerados 

tetraédricos [MoO4] não são distorcidos com diferentes graus de ordem e desordem 

na rede. O ângulo interno das ligações (O-Mo-O) corresponde a 109,4758º como 

também na célula unitária modelada para os microcristais, enquanto que os 

nanocristais apresentam um ângulo interno das ligações (O-Mo-O) com valor de 

109.4712º, apresentando uma diferença muito pequena como mostrado na Fig. 4.3 

(b). Esta diferença nos ângulos internos das ligações também é observada no átomo 

(Ângulos Internos) 

Clusters [MoO4] não-distorcidos 

Plano x-y 

Ângulos Horizontais 

 

x-z ou y-z 

(Ângulos Verticais) 

Clusters [AgO6] 

Octaédricos 

Distorcidos 
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de prata (Ag), na célula do microcristal o plano horizontal das ligações (O-Ag-O) é de 

82,7202º e no plano horizontal da célula dos nanocristais das ligações de (O-Ag-O) é 

de 82,4182º, valores muito pontuais. No entanto, os ângulos de ligação (O-Ag-O) na 

rede do microcristal é de 97.2798º, enquanto que nos nanocristais o ângulo das 

ligações (O-Ag-O) é de 97.5818º, esta diferença é provavelmente devida à distorção 

nos clusters octaédricos. Os aglomerados de [AgO6] podem ser maiores em 

nanocristais, bem como uma maior presença de átomos de Ag na superfície destes 

cristais, promovendo dois ângulos verticais horizontais (x-y) ou (x-z ou y-z), como 

mostrado nas Fig. 4.3 (b), respectivamente. 

 

4.3. Análise estrutural a curto alcance por Espectroscopia Micro- 

Raman 

A espectroscopia micro-Raman é uma ferramenta importante na coleta de 

informações sobre as propriedades rotacionais e vibracionais moleculares e 

cristalográficas, além de estimar o grau de ordem e desordem estrutural a curto 

alcance [96,97]. A partir desta análise, obteve-se os espectros Micro-Raman, 

representado na Figura 4.4 (a,b): 

Deslocamento Raman (cm-1) 

Modos Ativos no Raman β-Ag2MoO4 microcristais 

β-Ag2MoO4 nanocristais 
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Figura 4.4 (a,b): Espectros de Micro- Raman dos micro- e nanocristais de -Ag2MoO4. 

De acordo com a literatura [98, 99] e cálculos da teoria de grupo [100], os cristais 

de -Ag2MoO4 possuem estrutura cúbica do tipo espinélio, grupo espacial (Fd3 m), 

grupo pontual de simetria (Oh7) [101], exibem um total de 15 modos vibracionais como 

descrito pela Eq. (11) [102-105]: 

(11) Γ[Raman Óptico ]+{Infravermelho} = [1Eg + 3T2g + 1A1g + 1T1g] + {2A2u + 2Eu + 2T2u + 4T1u} 
 

onde, 1Eg, 3T2g e 1Ag são modos vibracionais ativos no Raman, enquanto que o modo 

1T1g possui intensidade muito baixa ou é considerado um modo Raman-inativo. O 

termo “g” subscrito é o (gerade) e designa representações simétricas à inversão, e o 

termo “u” subscrito é o (ungerade) e designa representações antisimétricas com 

inversão centrosimétrica. Portanto, encontramos apenas quatro modos vibracionais 

ativos em Raman para os microcristais e cinco modos vibracionais para os 

nanocristais, como representado pela Eq. (12,13) [65, 68, 85, 86]: 

(12) (𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛)𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑠  = (1𝐴1𝑔 + 1𝐸𝑔  + 2𝑇2𝑔) 

(13) (𝑅𝑎𝑚𝑎𝑛)𝑁𝑎𝑛𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑠  = (1𝐴1𝑔 + 1𝐸𝑔  + 3𝑇2𝑔) 

Como podemos observar na Figura 4.4 (a,b), é possível identificar apenas 

quatro modos vibracionais ativos no Raman para os microcristais e cinco modos 

vibracionais ativos no Raman para os nanocristais localizados de 100 a 1.000 cm-1, 

respectivamente. Como todos os modos Raman são intensos e bem definidos, 

podemos concluir que todos os micro- e nanocristais de -Ag2MoO4 são 

estruturalmente ordenados a curto alcance, corroborando com os resultados obtidos 

pelos dados de DRX e refinamento Rietveld. Além disso, nota-se um alargamento e 

pequenos desvios nos picos Raman, comportamento característico dos óxidos de 

nanocristais [106]. O modo T2g localizado a 100 cm-1 é atribuído as translações de 

aglomerados tetraédricos [MoO4], no qual o movimento de átomos de Mo ao longo do 

plano diagonal “xz” é promovido em diferentes direções em faces de tetraedros devido 

à livre rotação [85,99]. O modo Eg localizado na regiaõ de 279 cm-1 está relacionado à 

flexão simétrica devido as vibrações nas ligações ⇇O←Mo→O⇉ dos aglomerados 

tetraédricos [MoO4] [97]. O modo T2g em torno de 354 cm-1 é atribuído ao modo de flexão 

simétrica promovida por vibrações torcionais nas ligações ⇆O→Mo→O⇆ dos clusters 

tetraédricos [MoO4] [95,96]. O modo T2g a aproximadamente em 761,5 cm-1 é referente 

ao alongamento antissimétrico devido a vibrações nas ligações 
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↙O←Mo→O↗ de clusters tetraédricos [MoO4] [98. O último modo A1g em torno de 873,5 

cm-1   está  associado  ao  estiramento  simétrico  devido  as  vibrações  em  ligações 

←O←Mo→O→ de aglomerados tetraédricos [MoO4] [68, 71, 100-103, 107]. Além disso, foi 

realizou-se uma comparação com a literatura [68, 71, 86, 98-100, 104] representado na Tabela 

4.2. 

Tabela 4.2: Relação das posições relativa experimental e teórica dos modos ativos 

no Micro-Raman, comparados com os modos reportados na literatura. 

 
Métodos Temperatura 

(°C) 
Tempo 

(h) 

 Modos Ativos no Raman Ref. 
 T2g Eg T2g T2g A1g  

HC 150 12  281 355 764 874 [100] 

PC 300 5  278 352 761 873 [71] 

HC 140 12  278 354 764 873 [104] 

HM 100 1  279 354 761 873 [68] 

RES 700 12  278 354 764 873 [104] 
HC 160 1 95 279 353 763 793 [99] 

SC 30 3  78.5 354.5 761.5 873.5 [86] 

TEO   89 279 367 790 895 [25] 

TEO   93 272 370 776 867 [68] 

TEO   102 260 367 790 895 [99] 

PC-SAT 50 3  279 354 763 873 

PC-CAT 50 3 96 283 355 760 873 

HC= Hidrotérmico Convencional; PC= Precipitação e Calcinação; RES= Reação de Estado Sólido; 
SC= Sonoquímica; TEO= Teórico; PC-SAT= Precipitação Controlada Agente Quelante; PC-CAT= 

Precipitação Controlada com Ácido Tartárico; = Neste trabalho. 

 

Nesta tabela, as pequenas variações nas posições típicas dos modos de 

vibração ativos no Raman, são causadas por distorções ou mudanças nas ligações 

de comprimento (O-Ag-O)/(O-Mo-O), modificações nas forças de interação 

envolvendo aglomerados octaédricos [AgO6] distorcidos e aglomerados tetraédricos 

não-distorcidos [MoO4] e/ou a presença de ordem ou desordem estrutural na rede, em 

consequência dos métodos de preparação, nanoescala e as condições experimentais. 

 
4.4 Análise de Espectroscopia de Infravermelho 

As medidas de Espectroscopia de Infravermelho foram realizadas para 

observar o comportamento das vibrações das ligações atômicas à curto alcance. A 

partir desta análise, obteve-se os espectros de Infravermelho, representados na 

Figura 4.5 (a,b): 



Capitulo 4 – Resultados e Discussão 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.5 (a,b): Espectros de Infravermelho dos micro- e nanocristais de -Ag2MoO4. 

Como descrito anteriormente, os espectros Raman e infravermelho podem 

exibir 15 modos vibracionais ativos diferentes, como foi apresentado na Eq. (11). 

Apenas alguns desses modos estão ativos no espectro infravermelho. Portanto, são 

esperados 10 modos vibracionais no espectro de infravermelho para os micro- e 

nanocristais de -Ag2MoO4, representado pela Eq. (14) [68, 85, 86]: 

(14) (𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑) = (2𝐴2𝑢 + 2𝐸𝑢 + 2𝑇2𝑢 + 4𝑇1𝑢 ) 

Os modos de vibrações inativos no infravermelho são 2A2u, 2Eu e 2T2u, 

enquanto os outros modos vibracionais 4T1u são ativos no infravermelho. Portanto, 

apenas 4 modos vibracionais ativos por infravermelho permanecem, como 

apresentado na Eq. (15) [108]: 

(15) (𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑) = (4𝑇1𝑢 ) 

Como ilustrado na Fig. 4.5 (a,b), somente uma das quatro bandas vibracionais 

ativas por IV foram detectadas na região de 400 a 4.000 cm-1. Os cristais de - 

Ag2MoO4 têm estrutura cúbica do tipo espinélio com 4 modos vibracionais de 

alongamento e flexão. Nos espectros de IV na faixa de 1.000 a 4.000 cm-1 é possível 

observar a presença da molécula de água (H2O) pela ligação intermolecular de 
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hidrogênio (O-H), e molécula de dióxido de carbono (CO2) por duas ligações duplas 

(C = O) com um átomo de oxigénio de cada lado adsorvido sob a superfície do cristal. 

As bandas de absorção em 3.412 cm-1 correspondem a vibrações de estiramento 

assimétrico das ligações (O-H) e a banda de absorção em 1.628 cm-1 estão 

relacionadas às vibrações de estiramento das ligações (O-H) das moléculas de água 

(H2O) adsorvido sob a superfície do cristal. A banda de absorção em 1.377 cm-1 é 

atribuída as vibrações elásticas simétricas das ligações (C=O) das moléculas de CO2 

adsorvidas sob a superfície do cristal [109, 110]. O modo 1T1u ativo no IV localizado em 

torno de 832 cm-1 para os microcristais e em 827 cm-1 para os nanocristais, é atribuído 

a vibração antissimétrica (←O←Mo←O←)/(→O→Mo→O→) das ligações [O-Mo-O] 

que se apresenta em clusters tetraédricos não-distorcidos [MoO4]. Além disso, os 

respectivos valores experimentais e teóricos dos modos ativos no IV se encontram 

listados na Tabela 4.3 comparados com os valores relatados na literatura. 

Tabela 4.3: Relação das posições relativa experimental e teórica dos modos ativos 
no Infravermelho, comparados com os modos reportados na literatura. 

 

Métodos Temperatura (°C) Time (h) Modos Ativos no 

Infravermelho 

Ref. 

T1u T1u T1u T1u 

HC 120 8    891 [75] 

XX 140 6    830 [111] 

HC 160 1    834 [85] 

TEO   0 76 144 880 [85] 

SQ 30 3    837 [86] 

PC-SAT 50 3    832 

PC-CAT 50 3    827 

HC= Hidrotérmico Convencional; PC= Precipitação e Calcinação; SQ= Sonoquímica; TEO= Teórico; 
PC-SAT= Precipitação Controlada sem Ácido Tartárico; PC-CAT= Precipitação Controlada com Ácido 
Tartárico; = Neste trabalho. 

 

Nesta Tabela, podemos observar que algumas posições relativas dos modos 

ativos no IV apresentam têm pequenas mudanças, que podem ser causadas por 

diferentes fatores como, os métodos de preparação, tamanho médio do cristal, 

distorções nas ligações O-Mo-O/O-Ag-O, interação de força entre aglomerados de 
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[AgO6] - [MoO4] e/ou diferentes graus de ordem de ordem estrutural na rede a curta 

distância. 

 
4.5 Análise de Microscopia Eletrônica por Emissão de Campo e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão 

As imagens de FE-SEM, STEM foram empregadas para monitorar a evolução 

da forma, tamanho médio e o processo de crescimento dos cristais. A partir destas 

análises foi possível obter as micrografias de FE-SEM e STEM dos microcristais de - 

Ag2MoO4, representado na Figura 4.6 (a-d): 

 
 

 

Figura 4.6 (a-d): Imagens de FE-SEM e STEM dos microcristais de -Ag2MoO4. 

 
Como pode ser observado nas Fig. 4.6 (a-d), o método de precipitação 

controlada sem ácido tartárico é capaz de promover espontaneamente uma reação 

química na solução aquosa entre os íons complexos de prata (I) diaqua [Ag(H2O) 2] + 

e o oxiânio de molibdato (MoO4
2-) por meio da atração eletrostática, permitindo a 

formação inicial de núcleos e crescimento dos cristais. Portanto, esses dois 

(a) (b) 

(c) (d) 
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fenômenos induzem uma agregação aleatória entre as pequenas partículas devido ao 

aumento de colisões efetivas, induzindo a formação de um sistema composto de 

vários microcristais irregulares de β-Ag2MoO4. Na Fig. 4.6 (c), é possível confirmar um 

transporte de massa entre as partículas em contato com a temperatura empregada de 

50 °C. Na Fig. 4.6 (d), nas imagens de STEM é comprovada a presença de regiões 

claras e escuras nas morfologias. Nestas imagens, as regiões escuras indicam uma 

aglomeração entre os microcristais, bem como uma região também de alta densidade 

atômica, que apresentam uma distribuição de tamanho médio na faixa de 1,7 a 4,6 

μm. 

Contudo, com a adição do Ácido Tartárico como agente quelante e 

estabilizador, foi promovido a formação de vários cristais semelhantes à esferas ou 

superestruturas, como podemos observar na Figura 4.7 (e-h): 

 

 

Figura 4.7 (e-h): Imagens de FE-SEM e STEM dos nanocristais de -Ag2MoO4. 

 
Na Fig. 4.7 (e-h), antes da adição de íons MoO4

2- aos íons complexos de prata, 

temos a preparação de tartarato de prata (C4H4AgO6 
-) ou (C4H4Ag2O6) como será 

mostrado adiante, o que evita a rápida atração eletrostática entre os íons [Ag(H2O)2] 

(e) 

(g) 

(f) 

(h) 
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e MoO4
2- [109]. Como pode ser observado na Fig. 4.7 (f), as superestruturas tipo esferas 

são formadas espontaneamente por meio da agregação aleatória e espontânea dos 

nanocristais de Ag2MoO4 para formar maiores cristais esféricos que quando são 

adicionados termodinamicamente são mais favorecidos energeticamente do que 

cristais menores. Além disso, é observado em zoom na Fig. 4.7 (f) pela Fig. 4.7 (g) 

vários nanocristais agregados com um tamanho médio de 92 a 204 nm, que são 

formados por processos de nucleação lento e crescimento de superestruturas de 

esferas com tamanho médio de 1,38 a 4,12 m [110]. Finalmente, na Fig. 4.7 (h) por 

meio das imagens de STEM é possível verificar a fusão de vários nanocristais ao 

crescimento de superestruturas semelhante à esfera, bem como regiões com baixa 

densidade atômica. 

Para a investigação dos planos cristalográficos dos micro- e nanocristais 

realizou-se a medida de Microscopia Eletrônica de Transmissão, representado na 

Figura 4.8 (i,j): 

 
 

Figura 4.8 (i,j): Imagens de MET para os micro- e nanocristais de -Ag2MoO4, obtidos. 

Na Fig. 4.8 (i), é possível observar que a maioria dos microcristais se encontram 

bem aglomerados, e na Fig. 4.8 (j) a superfície dos nanocristais é lisa, com bordas 

(i) 

(j) 
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claras e nítidas. Ambos exibem estrutura cristalina, e isto é confirmado pelas 

distâncias interplanares dos planos de rede (220) e (400), de acordo com a base de 

dados ICSD-Nº 36187. 

 
4.6 Mecanismo de Crescimento 

A Figura 4.9 (a–l) ilustra uma representação esquemática de todos os estágios 

envolvidos na síntese e no processo de crescimento dos micro- e nanocristais de β- 

Ag2MoO4. 

 
 

 
Figura 4.9 (a-l): Mecanismo de crescimento para os micro- e nanocristais de β- 

Ag2MoO4 obtidos pelo método de Precipitação Controlada sem e com Ácido Tartárico. 

 
Como pode ser observado nas Fig. 4.9 (a,b), o método de precipitação 

controlada empregado para sintetizar os microcristais de β-Ag2MoO4, é muito capaz 

de melhorar a reatividade química na solução aquosa entre os íons complexos 

[Ag(H2O)2]+ e MoO4
2-. Inicialmente, ocorre a interação coulombiana entre os dois íons 

de [Ag(H2O)2]+ e um íon de MoO4
2- em solução aquosa, promovendo a formação dos 

primeiros núcleos e uma grande quantidade de microcristais de β-Ag2MoO4. Esses 

núcleos controlam a cinética de nucleação e o crescimento dos cristais, que é rápida 

em  solução aquosa devido  à grande atração eletrostática entre os íons  complexos. 
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No próximo estágio de crescimento, Fig. 4.9 (e), os pequenos cristais no meio aquoso 

são capazes de crescer por meio do processo de amadurecimento Ostwald. Dessa 

forma, o processo espontâneo conduzido termodinamicamente ocorre porque as 

partículas maiores são mais favorecidas energeticamente do que as menores [111]. 

Além disso, como mostrado na Fig. 4.9 (f), conclui-se que a morfologia dos 

microcristais possui um crescimento anormal, possivelmente devido ao crescimento 

de cristal de recristalização secundaria. Finalmente, é possível verificar que o caminho 

de reação e mecanismo de crescimento proposto para os microcristais é razoável e 

similar entre os microcristais irregulares observados experimentalmente Fig. 4.9 (a-c). 

Na Figura 4.9 (g), é proposto o processo de crescimento desde a formação inicial do 

complexo de tartarato de prata [C4H4O4AgO2Ag], que é possível, pois o ácido tartárico 

se autoioniza em solução aquosa, liberando íons H+ e formando íon tartarato [112, 113]. 

Esses ânions são capazes de quelar íons Ag+ e/ou íons complexos de [Ag(H2O)2]+ 

para estabilização a partir de um complexo estável [C4H4O4Ag2O2] que evita a atração 

eletrostática rápida com o íon complexo MoO4
2-. Na Fig. 4.9 (h), propõe-se que, após 

determinado tempo, se tenha a formação de uma forma controlada dos primeiros 

núcleos. A seguir, temos o processo de crescimento controlado devido ao uso deste 

agente quelante, a partir do qual esses núcleos crescem para a formação de 

nanocristais, Fig. 4.9 (i). Após este estágio, observam-se os choques entre os 

nanocristais e o processo de automontagem, que é uma agregação aleatória e 

espontânea dos nanocristais para formar superestruturas semelhantes a esferas, e é 

termodinamicamente impulsionada porque os cristais maiores são mais 

energeticamente favorecidos do que os nanocristais, Fig. 4.9 (j, k). Finalmente, é 

possível notar que as reações e mecanismos de crescimento propostos neste trabalho 

são razoáveis e plausíveis com base nas imagens de FE-SEM das (Fig. 4.9 (e-g)). 

Uma forma semelhante entre as imagens observadas experimentalmente por meio 

das análises de FE-SEM são semelhantes a esferas é mostrada na Fig. 4.9 (l). 

 
4.7 Análise de Espectroscopia de Ultravioleta-visível 

A análise de Espectroscopia de Ultravioleta-visível foi empregada para estimar 

o valor da energia da banda de gap óptico dos micro- e nanocristais. Os espectros 

estão representados na Figura 4.10 (a,b): 
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Figura 4.10 (a,b): Espectros de Ultravioleta-visível para os micro- e nanocristais de β- 

Ag2MoO4 obtidos pelo método de Precipitação Controlada sem e com Ácido Tartárico. 

 
A energia da banda de gap óptico (Egap) foi calculada por meio da equação 

proposta por Kubelka-Munk (16) [114], que é baseada na transformação de medidas de 

refletância difusa e pode estimar valores da Egap com boa precisão [115]. 

Particularmente, é usado em casos limitados de amostras infinitamente espessas. A 

equação de Kubelka-Munk (16) para qualquer comprimento de onda é descrita por: 

 
(16) F(R∞)= (1-R∞)2/2R∞ = k/s 

 

onde, F(R∞) é a função Kubelka-Munk ou refletância absoluta da amostra, R∞ é a 

refletância, k é o coeficiente de absorção molar e s é o coeficiente de dispersão. No 

nosso caso, o sulfato de bário (BaSO4) foi adotado como a amostra padrão nas 

medições de refletância: R= Amostras (micro e nanocristais) / R BaSO4. Em uma 

estrutura, a banda de gap óptico e o coeficiente de absorção de óxidos 

semicondutores [116] podem ser calculados usando a equação (17): 

 
(17) αhν= C1(hν-Egap) n 

 
 

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

uma constante de proporcionalidade, Egap é o gap óptico e n é uma constante 

associada a diferentes tipos de transições eletrônicas (n= 0,5 para direta permitida, n= 

2 para indiretos permitidos, n= 1,5 para proibidos diretos e n= 3 para transições 
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proibidas indiretas). De acordo com cálculos teóricos prévios relatados pela literatura 

[7] cristais de β-Ag2MoO4 exibem um espectro de absorção óptica governado por 

transições eletrônicas indiretas. Isso significa que, após o processo de absorção 

eletrônica, elétrons localizados em estados mínimos de energia na faixa de condução 

(CB) são capazes de retornar aos estados máximos de energia na banda de valência 

(VB) em diferentes pontos da zona de Brillouin [68,98]. Com base nessas informações, 

a Egap para os micro e os nanocristais, foi calculado usando n= 2 na equação (16). 

Finalmente, usando a função de refletância absoluta descrita na equação (17) com k= 

2α, obtemos a equação de Kubelka-Munk modificada como indicado na equação (18): 

 
(18) [F(R∞)hν)]0,5 = C2(hν-Egap) 

 

Portanto, encontrando o valor de F(R∞) da equação (18) e traçando um gráfico 

de [F(R∞)hν]0,5 contra hν, os valores de Egap foram calculados para os micro e 

nanocristais de β-Ag2MoO4 extrapolando a região linear das curvas de UV-Vis. 

De acordo com a literatura [45-47], os fatores relacionados a ordens e desordem 

na rede de óxidos cristalinos, estados de defeitos eletrônicos, defeitos iônicos na rede 

e vacâncias de oxigênios a longo, médio, e curto alcance se apresentam em 

aglomerados de molibdatos e podem alterar os valores da banda de energia de gap 

óptico (Egap). Como pode ser observado nas Fig.4.8 (a,b), o perfil dos espectros de 

UV-Vis para os micro- e nanocristais de β-Ag2MoO4 indicam um comportamento óptico 

típico para materiais cristalinos estruturalmente ordenados. Os micro e nanocristais 

exibem uma abertura de banda óptica indireta. Além disso, notamos uma diminuição 

considerável nos valores de Egap (de 3,31 a 2,45 eV), o que é promovido pelo efeito de 

redução no tamanho do cristal e confinamento quântico [48]. É bem conhecido na 

literatura [48], que os nanocristais exibem uma condição particular à superfície e um 

gap menor que os microcristais no estado do bulk [49]. Portanto, o gap é dependente 

do tamanho e pode ser alterado para produzir uma faixa de energia entre a BV e a 

BC, dependendo da estrutura da banda eletrônica. Embora os valores de Egap 

estimados pelas medidas de UV-Vis sejam considerados qualitativos e 

semiquantitativos, os resultados calculados implicam que os micro e nanocristais 

possuem tipos e concentrações distintas de defeitos estruturais e de superfície, como 

vacâncias de oxigênio, distorções nas ligações O-Ag-O que se apresentam 

principalmente em clusters octaédricos [AgO6]. Estes defeitos surgem da formação de 
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cristais e processos de crescimento que foram afetados pelo tamanho médio do cristal. 

Portanto, esses defeitos devido à quebra de simetria são responsáveis pela 

polarização da rede, resultando na presença de níveis intermediários de energia 

dentro do banda proibida. 

A Tabela 4.4 apresenta dados comparativos entre os valores de Egap 

(experimental e teórico) obtidos neste trabalho, com os relatados na literatura. De 

acordo com relatos anteriores [6, 21, 23, 50, 51], os cristais de β-Ag2MoO4 apresentam um 

amplo intervalo de banda óptica experimental variando de 3,03 eV a 3,38 eV. 

Tabela 4.4: Valores da banda de gap óptico experimental e teórico deste trabalho e 
da literatura. 

 

 

Métodos 

de 

Síntese 

 
 

Cristais 

de 

βAg2MoO4 

 
 

T (ºC) 

 
 

Tempo 
(h) 

 
 

Forma do Cristal 

 
Tamanho 

Médio do 

Cristal (m) 

 
Egap (eV) 

 
Ref. 

HAM Microescala 180 0.17 Cubos 1.53 3.37 [21] 

HAM Microescala 140 1 Cubos 35 3.20 [50] 

HAM Microescala 140 1 Cubos 2.14.5 3.03 [6] 

HC Microescala 140 6 Esferas 5 3.38 [51] 

SQ Microescala 30 3 Esfera irregular, cubos e 
octaédricos 

0.56.5 3.27 [23] 

PC-SAT Microescala 50 3 Esfera Irregular 1.7 a 4.6 3.31 [] 

PC-CAT Nanoescala/ 
Microescala 

50 3 Nanoesfera / Semelhante à 
Microesferas 

0.0920.204/ 
1.384.12 

2.45 [] 

HAM= Hidrotérmico Assistido por Micro-ondas; HC= Hidrotérmico Convencional; SQ= Sonoquímica; 
PC-SAT= Precipitação Controlada sem Ácido Tartárico; PC-CAT= Precipitação Controlada com Ácido 
Tartárico; Egap= Intervalo da banda óptica; Ref.= Referências; = Neste trabalho. 

 
 

Como pode ser observado na Tabela 4.4, atribui-se que essas mudanças nos 

valores de Egap podem estar relacionadas à presença de níveis intermediários de 

energia entre a BV e BC, uma vez que a banda de absorção óptica exponencial e Egap 

são controladas pelo grau de ordem estrutural-desordem na rede. A diminuição nos 

valores de Egap pode ser atribuída a defeitos estruturais em médio alcance e distorções 

nas ligações locais que geram níveis eletrônicos localizados dentro do intervalo da 

banda proibida. Um menor (Egap [exp.]= 2,45 eV) foi detectado para nanocristais de β- 

Ag2MoO4, Fig. 4.8 (b), que sugere uma alta concentração de defeitos na rede cúbica, 

grau de ordem e desordem estrutural na rede, confinamento quântico, defeitos de 
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nível profundo e defeitos superficiais. No entanto, a existência de níveis eletrônicos 

intermediários nesses micro- e nanocristais de β-Ag2MoO4 é obtida por meio de 

métodos quânticos abinitio usando a Teoria do Funcional de Densidade. 

 

4.8 Análise das Propriedades Fotocatalítica, Sonocatalítica e 

Sonofotocatalítica 

A Figura 4.11 ilustra a representação dos percentuais de degradação dos 

processos de Fotólise, Sonólise, Fotocatálise, Sonofotocatálise, e Sonofotocatálise 

para a descoloração da solução aquosa do corante Rodamina B, pelos micro- e 

nanocristais de β-Ag2MoO4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11: Representação dos percentuais de Fotólise, Sonólise, Fotocatálise, 

Sonocatálise e Sonofotocatálise, para a descoloração da solução aquosa do corante 

RhB, respectivamente. 

 
Como pode ser observado na Fig. 4.11, o uso do ultrassom para a descoloração 

do corante R em soluções aquosas foi de fundamental importância para a melhoria 

substâncial deste processo, uma vez que, a luz azul de baixa energia (10 W de 

potência máxima) usada na excitação não é efetiva para a degradação deste corante 

catiônico, mesmo após 200 min de iluminação. Portanto, o papel da reação 
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sonoquímica é fortemente efetivo para a descoloração deste corante, e outros 

poluentes orgânicos em solução aquosa por meio da cavitação acústica. Este 

processo de cavitação consiste na criação e formação de várias bolhas de gás em 

uma solução formando os pontos quentes [58, 59]. De acordo com a literatura [61-63], 

esses pontos quentes em bolhas de gás podem ser encontrados em temperaturas de 

4727 ºC e pressões de aproximadamente 1000 atm, e taxas de aquecimento e 

resfriamento rápido acima de 4727 ºC/s. Observamos que o processo de Fotólise é 

menor que o de Sonólise, e após vários testes catalíticos e testes de reprodutibilidade, 

verifica-se que o desempenho catalítico dos microcristais β-Ag2MoO4 é um pouco 

melhor do que os nanocristais. Este comportamento pode ser justificado pela presença 

de certos níveis eletrônicos encontrados nos microcristais com gap óptico (Egap (exp) 

= 3,31 eV), que são observados também em nanocristais com (Egap (exp) 

= 2,45 eV), como mostrado anteriormente nas Figs. 10 (a,b). Uma melhora 

considerável foi observada quando foi empregado o processo de Fotocatálise em 

relação à Fotólise e à Sonólise. Com base nas condições experimentais, o uso dos 

micro- e nanocristais de β-Ag2MoO4 é razoável como catalisador sob luz de LED azul 

para a degradação do corante RhB em solução aquosa. Além disso, verificou-se que 

o processo de Sonocatálise foi superior e ocorre ligeiramente mais rápido que o 

processo de Fotocatálise, os resultados indicaram a influência positiva da reação 

sonoquímica na melhora da formação de radicais oxidantes (HO●) - redutores de (O2), 

que são espécies químicas bem conhecidas e capazes de promover o processo de 

mineralização do corante orgânico para CO2 e H2O (degradação completa) ou 

compostos incolores orgânicos (CCO) em degradação incompleta (descoloração) [23]. 

Finalmente, observa-se um resultado muito eficaz e superior, quando se emprega o 

processo de Sonofotocatálise. Desde então, a reação Sonofotocatalítica é uma reação 

fotocatalítica com irradiação ultrassônica ou irradiação simultânea de ultrassom e luz 

de LED azul com micro- e nanocristais β-Ag2MoO4 como catalisador [63], em um bom 

desempenho com a literatura [64, 65]. 
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A obtenção de Micro- e Nanocristais de -Ag2MoO4 por uma metodologia ainda 

não relatada pela literatura foi bastante satisfatória, e o aprimoramento do processo 

de Fotocatálise Heterogênea para a degradação/descoloração de poluentes orgânicos 

apresentou resultados bastante relevantes. Sendo assim, pode-se concluir que: 

 Foi possível obter micro- e nanocristais de β-Ag2MoO4 pelo método de precipitação 

controlada a 50 ºC por 3 h, sem e com ácido tartárico como agente quelante, os 

quais apresentaram boas propriedades sonocatalítica, fotocatalítica e 

sonofotocatalítica para descoloração do corante Rodamina B utilizando luz de LED 

azul. 

 Os padrões de DRX, dados de Refinamento Rietveld e espectros micro-Raman 

provaram que todos os cristais têm uma fase pura relacionada à estrutura cúbica 

do tipo espinélio com o grupo espacial (Fd3̅m) e simetria de grupo de pontos (Oh
7). 

A análise de refinamento de Rietveld confirmou a presença de aglomerados 

octaédricos [AgO6] distorcidos e aglomerados [MoO4] tetraédricos não- 

distorcidos. Os micro- e nanocristais β-Ag2MoO4 apresentaram quatro modos 

vibracionais ativos no espectro Raman e apenas um modo vibracional ativo no 

espectro de infravermelho detectado por meio de espectroscopias micro-Raman e 

FT-IR. 

 As imagens de FE-SEM e STEM mostraram a presença de vários microcristais de 

β-Ag2MoO4 com morfologia esférica irregulares, bem como a agregação de vários 

nanocristais de β-Ag2MoO4 formando superestruturas semelhantes a esferas. 

 Um mecanismo de nucleação e crescimento foi proposto baseado no processo de 

amadurecimento de Ostwald para a formação de microcristais de β-Ag2MoO4, e 

processo de automontagem para a formação de superestruturas de nanocristais β-

Ag2MoO4. 
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 Os espectros de UV-Vis mostraram grande diferença nos valores de Egap devido 

ao efeito de redução no tamanho dos cristais e do confinamento quântico, pois os 

nanocristais exibem com uma condição particular à superfície e um intervalo de 

banda menor que os microcristais. 

 Finalmente, demonstramos que o processo sonofotocatalítico exibe maior 

eficiência de descoloração com os microcristais β-Ag2MoO4 como catalisador, em 

comparação aos processos de Focatálise e Sonofotocatálise devido ao efeito 

sinérgico do ultrassom e luz azul-de LED, o qual promove a formação de espécies 

ativas oxidantes que são necessárias para a descoloração do corante RhB em 

solução aquosa. 
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