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RESUMO 

Os molibdatos vêm sendo objeto de estudos devido as suas diversas aplicações. Entre os 

molibdatos, o molibdato de bário (BaMoO4) e molibdato de zinco (ZnMoO4) têm se destacado 

pelas suas interessantes propriedades fotoluminescentes, com emissões de luz na região do azul, 

verde e laranja, e pelos seus diferentes métodos de obtenção, como hidrotermal, sol-gel e 

coprecipitação. Pós de Ba1-xZnxMoO4 (x=0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) foram sintetizados, em etapa 

única, pelo método de spray pirólise ultrassônico, utilizando temperaturas de 1000 ºC e            

1100 ºC. O tempo para formação das partículas dentro do reator foi de aproximadamente 1 min. 

As amostras foram caracterizadas estruturalmente pela técnica de difração de raios X e 

morfologicamente pela técnica de microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo 

(MEV-FEG). As propriedades ópticas das amostras foram estudadas utilizando as 

espectroscopias de UV-visível e de fotoluminescência (FL). Os padrões de DRX mostraram 

que as amostras com x = 0 e x = 1 têm estrutura cristalina scheelita tetragonal e triclínica, 

respectivamente, sem a presença de fases secundárias. Por outro lado, as amostras com x = 0,25, 

0,50 e 0,75 revelaram a formação de uma heteroestrutura tetragonal/triclínica, em que ocorre 

substituição atômica de Ba2+ por Zn2+ na estrutura tetragonal do BaMoO4 e na estrutura 

triclínica do ZnMoO4 ocorrendo a substituição atômica de Zn2+ por Ba2+. As micrografias de 

MEV-FEG demostraram que as partículas obtidas têm morfologia predominantemente esférica, 

com diâmetros que variam entre 100 e 1500 nm. A energia de gap dos Ba1-xZnxMoO4 variou 

entre 4,56 eV à 4,17 eV, com os pós com x = 0 se obteve os valores mais elevados (4,54 eV e 

4,56 eV) e os pós com x = 1 os valores mais baixos (4,17 eV e 4,26 eV). Dessa forma, foi 

percebido que as energias de gap das amostras diminuem com o aumento do valor de x, ou seja, 

com aumento da substituição dos átomos de Ba2+ pelos de Zn2+. Os espetros fotoluminescentes 

(FL) das amostras apresentaram comportamento banda larga, com emissão predominante na 

região laranja-vermelho e pequena contribuição de emissão da região azul-verde, com a amostra 

de x = 0,75 obtida à 1000 °C mostrando maior intensidade FL. As coordenadas de 

cromaticidade x e y mostraram que as amostras com x ≤ 0,75 apresentam emissão em laranja, 

entretanto, as amostras com x = 1 apresentaram emissão em branco, podendo ser um candidato 

promissor para aplicações em diodos emissores de luz. 

 

Palavras-chaves: molibdato de bário; molibdato de zinco; spray pirólise ultrassônico; e 

fotoluminescência. 

 



 
 

ABSTRACT  

The molybdates have been the subject of studies due to their various applications. Among the 

molybdates, the barium molybdate (BaMoO4) and zinc molybdate (ZnMoO4) have been 

standing out by its interesting photoluminescent properties, with light emissions in the region 

of the blue, green and orange, and by its different methods of obtaining, such as hydrothermal, 

sol-gel and coprecipitation. Ba1-xZnxMoO4 (x = 0, 0.25, 0.50, 0.75 and 1) powders were 

synthesized, in a one-step, by the ultrasonic spray pyrolysis method, using temperatures of  

1000 ºC and 1100 ºC. Time for particle formation within the reactor was approximately 1 min. 

The samples were structurally characterized by the X-ray diffraction and morphologically by 

the field emission scanning electron microscopy (FESEM). Optical properties of the samples 

were studied using UV-visible and photoluminescence (PL) spectroscopies. The DRX patterns 

showed that the samples with x = 0 and x = 1 have crystalline tetragonal scheelite and triclinic 

structure, respectively, without the presence of secondary phases. On the other hand, the 

samples with x = 0.25, 0.50 and 0.75 revealed the formation of a heterostructure 

tetragonal/triclinic, in which atomic substitution of Ba2+ by Zn2+ in the tetragonal structure of 

the BaMoO4 and triclinic structure of the ZnMoO4 occurring the atomic substitution of Zn2+ by 

Ba2+. FESEM micrographs showed that the particles obtained have predominantly spherical 

morphology with diameters ranging from 100 to 1500 nm. The gap energy of the Ba1-xZnxMoO4 

ranged from 4.56 eV to 4.17 eV, with the powders with x = 0, obtaining the highest values      

(4.54 eV and 4.56 eV) and the powders with x = 1 the lowest values (4.17 eV and 4.26 eV). In 

this way, it was noticed that the gap energies of the samples decrease with the increase of the 

value of x, that is, with increasing substitution of the Ba2+ for the Zn2+ atoms. Photoluminescent 

(PL) spectra of the samples showed broad band behavior, with predominant emission in the 

orange-red region and small emission contribution of the blue-green region, with the sample of                  

x = 0.75 obtained at 1000 ° C showing higher PL intensity. The chromaticity coordinates x and 

y showed that the samples with x ≤ 0.75 exhibit in orange emission, however, the samples with 

x = 1 presented white emission, can be a promising candidate for applications in light emitting 

diodes. 

 

Key-words: barium molybdate; zinc molybdate; ultrasonic spray pyrolysis; and 

photoluminescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os molibdatos têm sido objeto de pesquisas devido ao seu potencial em diversas 

aplicações, como cintiladores, fotoluminescentes, lasers de estado sólido, fibras ópticas, 

aplicações em micro-ondas e fotocatálise (Yin et al., 2013; Madhusudan et al., 2016; Zhai et 

al., 2016).  

Dentre os molibdatos, o molibdato de bário (BaMoO4) e o molibdato de zinco 

(ZnMoO4) vêm se destacando devido suas interessantes propriedades luminescentes e 

estruturais, com emissões na região do azul, verde e laranja. Contudo, outras aplicações como 

cintilador, material hospedeiro de lasers, fotocatálise, material anódico para baterias de íon lítio 

e baterias de íon de sódio, ferromagnetismo à temperatura ambiente, uso na reação de oxidação 

de tolueno em fase gasosa e sistemas de entrega de medicamentos também merecem ser 

destacados (Cavalcante et al., 2009; Keereeta et al., 2012; Guo et al., 2014; Alencar et al., 2017; 

Ma et al., 2017). 

Para alcançar estas diferentes propriedades e aplicações, a utilização de diferentes rotas 

de síntese e alteração nas variáveis de processo (como tempo, temperatura e reagentes 

precursores) têm função fundamental para os molibdatos. Assim, métodos como hidrotérmico, 

sonoquímico, coprecipitação, sol-gel e reação de estado sólido têm sido utilizados para 

obtenção de molibdatos (Ghaed-Amini et al., 2015; Park et al., 2015; Gurgel, Lovisa, Pereira, 

et al., 2017; Jin et al., 2017; Xia et al., 2017). 

Recentemente, diversos estudos utilizaram o método spray pirólise ultrassônico (SPU) 

para a produção de diferentes tipos de materiais particulados de formato esférico (Ebin et al., 

2014; Cho et al., 2015; Choi et al., 2015; Das et al., 2015; Ebin et al., 2015; Li, T., Li, X., 

Wang, Z., Guo, H., Peng, W., et al., 2015; Li, T. et al., 2016; Yudin et al., 2016; Shatrova et 

al., 2017), por se tratar de um método de baixo custo, fácil, com obtenção de materiais com alta 

pureza e pós não-aglomerados com qualidade morfológica homogênea (Das et al., 2015; Huang 

et al., 2016). O controle do tamanho de partícula e sua distribuição de diâmetro é realizada na 

alteração de parâmetros como frequência de atomização, temperatura de pirólise, taxa de fluxo 

de gás e concentração da solução dos precursores (Goulart e Djurado, 2013). Outras 

características importantes do SPU é a possibilidade de se obter pós em etapa única (sem 

posterior calcinação) e o tempo de formação das partículas estar próximo de 1 min (Tavares et 

al., 2016; Almeida et al., 2017).  

Neste trabalho, foi realizado a obtenção, em etapa única, de pós de Ba1-xZnxMoO4 

(x=0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) nas temperaturas de 1000ºC e 1100ºC utilizando o método de spray 
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pirólise ultrassônico. O tempo para formação das partículas dentro do reator foi de 

aproximadamente 1 min. A caracterização estrutural dos pós foi feita por difração de raios X, 

morfologia por microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo e as propriedades 

ópticas analisadas pelas técnicas de espectroscopia de UV-Visível e espectroscopia de 

fotoluminescência.
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2. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo a obtenção de pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 

0,50; 0,75 e 1) pelo processo de spray pirólise ultrassônico, em etapa única, utilizando 

temperaturas de 1000 °C e 1100 °C.  

Analisar o efeito na estrutura cristalina da substituição dos átomos de Ba2+ pelos 

átomos de Zn2+, bem como a alteração da temperatura de tratamento térmico nas propriedades 

e microestrutura dos pós de Ba1-xZnxMoO4 obtidos no processo de spray pirólise ultrassônico. 

Por fim, analisar as propriedades ópticas dos pós de Ba1-xZnxMoO4 pelas técnicas de 

espectroscopia de UV-Visível e fotoluminescência (FL).
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Molibdato de Bário 

O molibdato de bário tem fórmula química BaMoO4 apresentando estrutura scheelita 

até 1327 °C, após a 1327 °C se transforma em uma estrutura cúbica (Basiev et al., 2000).                  

A estrutura cristalina scheelita é caracterizado pela estrutura tetragonal e grupo espacial I41/a 

ou C6
4h. Nesta estrutura, a célula unitária primitiva tem duas unidades ABO4, (sendo A= Ca, Sr, 

Ba, Pb e B= Mo ou W) (Zhang et al., 1998; Vieira et al., 2013; Maji et al., 2015). Os parâmetros 

de rede do BaMoO4 são de a = 5,5802 Å e c = 12,8210 Å, com volume de célula unitária igual 

a 399,23 Å³ (Xia e Chen, 2010). 

A Figura 1 apresenta a estrutura esquemática do BaMoO4. A estrutura da scheelita do 

BaMoO4 é formada pela união dos tetraedros de MoO4 e dos poliedros de BaO8, para a formação 

da cadeia alternada de MoO4 e dos poliedros de BaO8. As cadeias são ligadas entre si por meio 

da ligação Mo-O-Ba, deixando um canal aberto ao longo do eixo tetragonal (Bouzidi et al., 

2015). 

 

Figura 1. Vista esquemática da célula unitária tetragonal tipo scheelita. Fonte: Bouzidi et al. 
(2015). 
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Com está estrutura cristalina, a expansão térmica observada do BaMoO4, na faixa de 

temperatura de 32 °C a 732 °C, foi no valor de 9,38±0,18x10-6 K-1 (Maji et al., 2015). Enquanto 

a condutividade elétrica de nanofibras de BaMoO4 foi de 0,92 x 10−3 S/cm, a uma temperatura 

de 400ºC (Jena et al., 2014). Foi demonstrado experimentalmente e teoricamente que 

microcristalinos de BaMoO4 possuí ferromagnetismo à temperatura ambiente (Guo et al., 

2014). 

Recentemente, Ma et al. (2017) estudaram o potencial do uso de BaMoO4 como ânodo 

de baterias de íons de lítio (BILs) e baterias de íon de sódio (BISs). Verificaram uma alta 

capacidade de descarga deste molibdato, sendo de 410 mA.h/g após 900 ciclos a 200 mA/g, 

quando usada como ânodo de BILs e uma capacidade de descarga de 50 mA.h/g após 100 ciclos 

a 50 mA/g, quando utilizada como material de ânodo SIBs. 

A utilização do molibdato de bário como catalisador sólido foi investigada por Alencar 

et al. (2017). Utilizando o método hidrotérmco assistido por micro-ondas e o método dos 

precursores polimérico sintetizando o BaMoO4, que foi empregado como catalisador sólido 

para a reação de oxidação do tolueno na fase gasosa.  

Em relação a energia de gap do BaMoO4, existe uma variação entre 4,0 eV e 4,27 eV, 

que está associada aos diferentes métodos de síntese, temperaturas, tempo, morfologias e 

reagentes utilizados no preparo (Cavalcante et al., 2008; Ryu et al., 2008; Ghaed-Amini et al., 

2015; Ghosh et al., 2015; Shivakumara et al., 2015; Bazarganipour, 2016). 

Portanto, diferentes métodos têm sido empregados na obtenção de BaMoO4, buscando 

obter diferentes morfologias, partículas em escala nanométrica e melhoria nas propriedades, 

como fotoluminescentes, por exemplo. Trabalhos recentes têm utilizados os métodos 

hidrotérmico convencional (Zhang, C. et al., 2014a; Li, Z. et al., 2016), sonoquímica 

(Bazarganipour, 2016), coprecipitação (Ghaed-Amini et al., 2015; Soni et al., 2015), 

combustão sol-gel (Jena, Gupta, Natarajan, Padmaraj, et al., 2015; Shivakumara et al., 2015), 

biomineralização (Lei et al., 2015), hidrotérmico assistido de micro-ondas (Abreu et al., 2014) 

e reação de estado sólido (Bouzidi et al., 2016). 

3.2. Molibdato de Zinco 

O molibdato de zinco tem fórmula química ZnMoO4 apresentando dois tipos de 

estrutura cristalina: α-alfa e β-beta, que podem ser obtidas dependendo das condições de síntese 

e tempo/temperatura de processamento (Cavalcante et al., 2013). 

O α-ZnMoO4 apresenta estrutura cristalina triclínica. A estrutura é caraterizada por 

octaédricos-ZnO6 e pirâmides-ZnO5 distorcidos, e as ligações de oxigênio formam os cantos 
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dos tetraedros de MoO4
2- que ligam as cadeias. Os MoO4

2- não ligam entre si (Reichelt et al., 

2000; Ait Ahsaine et al., 2015). Os parâmetros de rede desta fase são a = 9,625 Å, b = 6,965 Å, 

c = 8,873 Å, α = 103,28°, β = 96,30° e γ = 106,72°, com volume de célula unitária igual a    

513,81 Å³ (Abrahams, 1967). A Figura 2 ilustra a estrutura cristalina do α-ZnMoO4. 

 

Figura 2. Estrutura cristalina do α-ZnMoO4. Fonte: Reichelt et al. (2000). 

O β-ZnMoO4 apresenta estrutura cristalina monoclínica, do tipo Wolframita, com os 

átomos de molibdênio e zinco coordenados de forma octaédricas, como pode ser visto na    

Figura 3. Cada octaédrico apresenta duas ligações curtas, duas ligações médias e duas ligações 

longas entre metal e oxigênio. É composto por grupos distorcidos de [ZnO6/MoO6] com o ânion 

octaédrico MoO6
-6 (Pavani e Ramanan, 2005; Ait Ahsaine et al., 2015). Os parâmetros de rede 

desta fase são a = 4,704 Å, b = 5.754 Å, c = 5.754 Å e β = 90,10°, com volume de célula unitária 

igual a 132,95 Å³ (Keereeta et al., 2014). 

Dependendo da fase cristalina, se obtêm diferentes aplicações e propriedades, sendo a 

fase α concentrando a maior parcela dos estudos. Fei et al. (2017) sugerem que as 

nanopartículas de α-ZnMoO4 oferecem uma alternativa futura como material de ânodo para 

BILs, pois possuem uma alta capacidade de estabilidade de aproximadamente 389,0 mA.h/g a 

50 mA/g com perda de capacidade de 0,2% por ciclo a partir do segundo ciclo. 
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Figura 3. Estrutura cristalina do β-ZnMoO4. Fonte: Cavalcante et al. (2013). 

Fan e Zhang (2017) produziram uma nanoestrutura de nanofios de ZnCo2O4 com          

α-ZnMoO4 depositada e verificaram suas propriedades eletroquímicas. O resultado foi 

desempenho eletroquímico satisfatório com grande capacitância de 1506 F/g a 1 A/g e 

sugeriram se tratar de um material promissor para armazenamento de energia eletroquímica. 

Vários estudos têm sido desenvolvidos com α-ZnMoO4 para aplicações em bolômetros 

de cintilação criogênica, por se tratar de material cintilante e observa-se processos 

extremamente raros, como o duplo decaimento beta sem neutrinos (Galashov et al., 2014; Buryi 

et al., 2015; Chernyak et al., 2015; Poda, 2016; Spassky et al., 2016). 

Com relação a energia de gap, Spassky et al. (2011) realizaram cálculos da estrutura 

da banda, densidades parciais de estados e espectros ópticos de permissividade, refletividade e 

absorção para um cristal perfeito de ZnMoO4 e estimaram que a energia de gap é de 4,3 eV. 

Assim, para se obter interessantes propriedades e aplicações, diversos métodos têm 

sido utilizados na obtenção de α-ZnMoO4 e β- ZnMoO4, como técnica Czochralski (Poda, 2016; 

Spassky et al., 2016; Degoda et al., 2017), hidrotérmico (Jiang et al., 2014), sonoquímica 

(Karekar et al., 2015), hidrotérmico assistido de micro-ondas (Keereeta et al., 2014), reação de 

estado sólido (Chengaiah et al., 2014), eletroquímica (Zhang et al., 2017) e coprecipitação 

(Shahri et al., 2013). 

3.3. Spray Pirólise Ultrassônico 

O método de spray pirólise (SP) tem sido utilizado em diversas aplicações, incluindo 

baterias, células combustíveis, supercondutores, catálise e deposição de filmes finos. Sendo 
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múltiplos tipos de materiais sintetizados, como metais, ligas metálicas, nitretos metálicos e 

compostos orgânicos-inorgânicos, com diferentes morfologias, como pode ser visto na       

Figura 4. O método SP em comparação com outras rotas, como coprecipitação, hidrotérmico e 

sol-gel, é uma técnica de fluxo contínuo, com equipamento relativamente simples, podendo 

provocar uma produtividade de toneladas de material ao dia (Zhu et al., 2017). 

 

Figura 4. Diversas morfologias obtidas no processo de SP. Fonte: Zhu et al. (2017), 
adaptado. 

O método de spray pirólise ultrassônico (SPU) consiste basicamente em atomizar ou 

nebulizar uma solução percursora por meio de ultrassom, em seguida estas gotículas passam 

por tratamento térmico, sofrendo fenômenos físico-químicos como evaporação dos solventes, 

precipitação e secagem dos solutos para a formação de pós finos (Cheng et al., 2017; Majerič 

et al., 2017). 

A Figura 5(a) ilustra um típico equipamento de SPU, que consiste em um transdutor 

ultrassônico na base de um recipiente contendo a solução precursora, juntamente acoplado a 

um fluxo gasoso. Este fluxo gasoso irá servir para transportar a névoa para dentro do forno 

tubular. Um coletor é colocado na saída do forno, para capturar as partículas formadas. Um 

reator é colocado dentro do forno para transportar as gotículas por meio de um fluxo laminar. 

Então, as gotículas formadas pela nebulização são transportadas por dentro do reator por fluxo 
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gasoso (por exemplo ar, N2, O2) e sofrem tratamento térmico por uma zona aquecida. Podendo 

ser inseridos fornos adicionais, que servem para aumentar o tempo de residência das gotículas 

ou realizar temperaturas com várias zonas (Bang e Suslick, 2010). 

O processo de formação das partículas de SPU envolve a geração das gotículas, a 

evaporação do solvente, a difusão dos solutos, a precipitação, a decomposição e a densificação, 

como pode ser visto na Figura 5(b). A descrição de todo processo de formação das partículas é 

de grande complexidade e pouca compreensão, assim, será abordado uma descrição mais 

simples. A primeira etapa é a formação das gotículas líquidas pelo nebulizador ultrassônico. 

Estas gotículas são transportadas para uma zona aquecida por um fluxo de gás, sofrendo 

evaporação do solvente a partir da superfície das gotas. Durante a evaporação do solvente, as 

gotículas encolhem rapidamente e um aquecimento adicional leva a supersaturação, ocorrendo 

a precipitação do soluto. A decomposição dos precursores leva ao surgimento de partículas 

intermediárias porosas ou ocas, sofrendo em seguida densificação dando o surgimento das 

partículas sólidas. A formação de partículas sólidas densas versus a conchas ocas tem grande 

relação com a taxa de evaporação dos solventes e a solubilidade dos precursores, que afetam o 

grau de supersaturação e influenciam fortemente com a morfologia dos produtos finais (Bang 

e Suslick, 2010). As partículas sólidas são formadas por diversas partículas primárias, que são 

partículas menores que se unem por meio de nucleação e sinterização para dar origem as 

microesferas ou partículas sólidas (Messing et al., 1993).  

 

Figura 5. Esquema ilustrativo de (a) equipamento típico SPU e (b) processo simplificado de 
SPU. Fonte: Bang e Suslick (2010), adaptado. 
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Lang (1962) demonstrou experimentalmente que o diâmetro médio das gotículas de 

aerossol está correlacionado ao comprimento de onda capilar por meio de uma fração constante, 

e o comprimento de onda capilar está correlacionado com a frequência ultrassônica. Logo, a 

frequência ultrassônica e o diâmetro médio das gotículas estão correlacionadas. Assim, Lang 

descreveu a equação 

𝐷𝐷 = 0,34 �8𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜌𝜌𝑓𝑓2

�
1/3

         (1) 

em que D é o diâmetro médio das gotículas, γ é a tensão superficial da solução, ρ é a densidade 

da solução precursora e f é a frequência ultrassônica. Assim, o diâmetro das gotículas é 

inversamente depende da frequência utilizada no nebulizador ultrassônico, ou seja, para se obter 

gotículas com diâmetros pequenos se deve utilizar nebulizadores ultrassônicos com frequência 

mais alta. 

Goulart e Djurado (2013) realizaram um estudo utilizando CeO2 dopados com Gd 

variando os parâmetros do spray pirólise. Os parâmetros que sofreram variação foram 

concentração da solução precursora, taxa de fluxo de gás, frequência do nebulizador e 

temperatura de forno. Verificou-se que concentração de solução maior obtém partículas de 

diâmetro médio maior e uma maior dispersão dos valores. Quando se utiliza um fluxo de gás 

maior as partículas tendem a ter diâmetro médio levemente maior. A temperatura não tem 

influência significativa no diâmetro médio das partículas, mas com relação ao tamanho de 

cristalito se tem um acréscimo com o aumento da temperatura. E o aumento da frequência 

ultrassônica do nebulizador, tende a diminuir o diâmetro médio das partículas.  

Diversos são os métodos utilizados na coleta dos pós ao final do processo de SPU. As 

operações básicas na coleta de pós por qualquer dispositivo são: separação das partículas do 

gás do fluxo de gás com a deposição em uma superfície coletora; retenção do depósito na 

superfície; e remoção do depósito da superfície para recuperação ou eliminação. O passo de 

separação requer a aplicação de uma força que produz um movimento diferencial da partícula 

em relação ao gás e um tempo de retenção do gás suficiente para que a partícula migre para a 

superfície coletora. Os principais mecanismos de deposição de aerossóis aplicados em coletores 

de pós são deposição gravitacional, intercepção de linha de fluxo, deposição inercial, deposição 

difusional e deposição eletrostática (Perry, 1997). A Tabela 1 apresenta os tipos de coletores e 

suas propriedades. 

Os coletores mais utilizados no SPU são o saco filtrante e o precipitador eletrostático, 

devido apresentarem alta eficiência de coleta e conseguirem capturar partículas com baixos 

diâmetros (Nandiyanto e Okuyama, 2011), sendo utilizados na coleta de diferentes tipos de 
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compostos (Li, T., Li, X., Wang, Z., Guo, H. e Li, Y., 2015; Hwangbo et al., 2017; Krasnikova 

et al., 2017; Li, Y. et al., 2017).  

Tabela 1. Tipos de coletores de partículas. Fonte: Nandiyanto e Okuyama (2011). 

Tipo de 
Coletor 

Tamanho de 
partícula 

capturada (μm) 

Eficiência do 
coletor (%) 

Custo 

Equipamento Processamento 

Sedimentação 
por gravidade >100 40-50 Baixo Baixo 

Filtração <2 90-99 Médio a alto Médio a alto 

Purificador 
úmido >1 80-95 Médio Alto 

Ciclone >5 85-95 Médio Médio 

Precipitador 
eletrostático <10 90-99 Alto Baixo a médio 

 

3.4. Fotoluminescência (FL) 

A luminescência é o termo geral que descreve a emissão de luz a partir de uma 

substância química em estado excitado (Carr et al., 2012). Enquanto que a fotoluminescência, 

é um termo geral utilizado para denominar dois fenômenos, que são a fluorescência e a 

fosforescência. Ambas a excitação é realizada pela absorção de fótons (Holler et al., 2009). 

Três tipos específicos de luminescência serão exemplificados neste trabalho: 

fluorescência, fosforescência e quimiluminescência. O fenômeno de fluorescência é descrito 

como a luz emitida, geralmente na região ultravioleta, por uma amostra após ela se tornar 

eletronicamente excitada por absorbância de um fóton, sendo a emissão de luz decorrente de 

uma transição rotacional permitida. O fenômeno de fosforescência também ocorre pela 

excitação de uma molécula, mas o elétron excitado passa primeiro por um intersistema que 

cruza um estado triplete. Por fim, a quimiluminescência é resultado da emissão de luz por um 

estado excitado que se forma em uma reação química (Carr et al., 2012). 

A Figura 6 demonstra um diagrama parcial de níveis de energia, conhecido como 

diagrama de Jablonski. A linha horizontal grossa, na região inferior do diagrama, representa a 

energia do estado fundamental da molécula, geralmente um estado singleto, denominado S0. As 

linhas grossas na parte superior são os níveis de energia para os estados fundamentais 

vibracionais de três estados eletrônicos excitados. O primeiro (S1) e segundo (S2) estados 
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eletrônicos singletos são representados a esquerda, enquanto que o primeiro estado eletrônico 

tripleto (T1) está representado a linha à direita. A energia do primeiro estado excitado tripleto é 

mais baixa que a energia do correspondente estado singleto, normalmente. Diversos níveis de 

energia vibracional estão correlacionados a cada um dos quatro estados eletrônicos, como 

mostrado pelas linhas horizontais mais estreitas (Holler et al., 2009). 

 

Figura 6. Diagrama parcial de níveis de energia para um sistema fotoluminescente. Fonte: 
Sotomayor et al. (2008). 

A espectroscopia de fotoluminescência pode ser usada para a determinação de outros 

parâmetros, além do espectro de emissão. É possível determinar a banda de gap dos materiais, 

que consiste da diferença de energia entre estados nas bandas de valência e condução, da 

transição radiativa nos semicondutores. A fotoluminescência pode ser uma alternativa para a 

determinação do nível de impurezas e detecção de defeitos de semicondutores. De maneira 

simples, a energia de fotoluminescência associada as transições radiativas podem ser utilizadas 

para determinar defeitos específicos e a quantidade de fotoluminescência pode ser usada para 

determinar a sua concentração. Picos espectrais revelados a espectros FL de baixa temperatura, 

frequentemente são empregados para a determinação de impurezas contidas nos materiais 

hospedeiros. A espectroscopia FL pode ser útil para a compreensão física do mecanismo de 
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recombinação, devido ter a capacidade de monitorar qualitativamente as alterações na qualidade 

do material em função das condições de crescimento e de processamento (Ye e Barron, 2011). 

As propriedades fotoluminescentes à temperatura ambiente têm sido investigadas 

utilizando comprimento de onda especifico para realizar a excitação, como 350 nm, resultando 

uma banda de emissão típico de um processo multifotón e multinível, ou seja, um sistema no 

qual o relaxamento ocorre por vários caminhos, envolvendo a participação de numerosos 

estados dentro banda de gap, conhecido como modelo banda larga (Longo et al., 2008).  

Este modelo (Figura 7) sugere que a FL está diretamente associada com a existência 

de estados localizados na banda gap e que o grau de ordem-desordem altera esses estados 

localizados. Estes estados eletrônicos dão origem a espectros FL de cores diferentes e estão 

ligados a diferentes transições eletrônicas, sendo a desordem estrutural a responsável pela 

presença de estados eletrônicos na banda de gap. Além disso, este modelo propõem que os 

eventos mais importantes ocorrem antes da excitação, isto é, antes do fóton chegar. Os defeitos 

estruturais de intervalo curto e intermediário geram estados localizados na banda de gap e 

distribuição de carga não homogênea na célula, permitindo a captura de elétrons. Os níveis 

localizados são energeticamente distribuídos de modo que várias energias possam excitar os 

elétrons presos (Longo et al., 2007). 

 

Figura 7. Modelo banda larga: (a) antes da excitação; (b) excitação e formação do par 
elétron-buraco; e (c) após excitação e recombinação do par elétron-buraco. Fonte: Longo et 

al. (2007), adaptado. 

Diversos trabalhos na literatura relatam as propriedades fotoluminescentes de 

molibdatos, principalmente a temperatura ambiente, com ou sem o uso de elementos de terras 

raras como dopante, utilizando diferentes métodos de síntese, com intuito de verificar alterações 

no espectro de emissão para aplicações em fósforos de coloração específica, como branco, 

vermelho e azul (Zhou et al., 2015; Almeida et al., 2017; Li, F. et al., 2017; Loiko et al., 2017; 

Rendón-Angeles et al., 2017; Xie et al., 2017). 
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Jena, Gupta, Natarajan, Sahu, et al. (2015) sintetizaram via combustão sol-gel 

nanocristais de BaMoO4 puro e com dopagem de disprósio (Dy) e analisaram as propriedades 

fotoluminescentes destes molibdatos, relatando emissão para a amostra não dopada espectro de 

emissão na azul avermelhada e para as amostras dopadas a emissão foi na região branco 

amarelada. 

Phuruangrat et al. (2015) obtiveram BaMoO4 utilizando síntese assistida por micro-

ondas e observaram espectro de emissão FL à temperatura ambiente no modelo banda larga 

com pico máximo em 466 nm, ou seja, emissão máxima na região do azul. 

Zhai et al. (2017) sintetizaram via coprecipitação nanofios de ZnMoO4 e estudaram 

suas propriedades FL a temperatura ambiente, verificando espectro de emissão modelo banda 

larga com intensidade máxima localizada em 560 nm. 

Shivakumara et al. (2015) utilizando o método combustão sol-gel sintetizaram 

BaMoO4 puro e com a dopagem de európio (Eu3+) e investigaram as propriedades FL a 

temperatura destas amostras, notando emissão na região branca para a amostra pura e na região 

vermelha para as amostras dopadas, designando potenciais candidatos para aplicações em 

LED’s brancos e lasers vermelhos. 

A potencialidade FL a temperatura ambiente de ZnMoO4 dopados com magnésio (Mg) 

e co-dopado com térbio (Tb3+), sintetizados pelo método de coprecipitação, foi investigada por 

Ju et al. (2012) e observaram que este composto trata-se de um excelente fósforo verde. 

Hu et al. (2015), utilizando reação de estado sólido, obteve ZnMoO4 dopados Eu3+ e 

analisaram suas propriedades FL, verificando que estas amostras têm emissão na região 

vermelha, sendo promissores fósforos vermelhos. 



 
 

 

Capítulo IV 

MATERIAIS E MÉTODOS
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, são apresentados os materiais precursores para a obtenção das 

partículas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1). Em seguida, o procedimento 

experimental e equipamento utilizados são detalhados. Posteriormente, as técnicas de 

caracterização empregados nas partículas. A Tabela 2 apresenta a estequiometria, temperatura 

e os códigos referentes a cada amostra obtida neste trabalho. 

Tabela 2. Tabela referente aos códigos utilizados nas amostras obtidas pelo processo de spray 
pirólise ultrassônico (Fonte: Autor). 

Ba1-xZnxMoO4 Temperatura da 
Zona 2 do forno (ºC) Código 

x = 0 1000 BMO10 
x = 0 1100 BMO11 

x = 0,25 1000 BZ25MO10 
x = 0,25 1100 BZ25MO11 
x = 0,50 1000 BZ50MO10 
x = 0,50 1100 BZ50MO11 
x = 0,75 1000 BZ75MO10 
x = 0,75 1100 BZ75MO11 

x = 1 1000 ZMO10 
x = 1 1100 ZMO11 

 

4.1. Materiais 

Os reagentes precursores utilizados no procedimento de spray pirólise ultrassônico são 

apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3. Reagente, fórmula química, fornecedor e pureza dos reagentes utilizados na 
obtenção das partículas Ba1-xZnxMoO4 (Fonte: Autor). 

Reagente Fórmula Química Fornecedor Pureza 

Nitrato de Bário Ba(NO3)2 Vetec 99,0% 

Nitrato de Zinco Zn(NO3)2•6H2O Synth 99,0% 

Ácido Molibdico H2MoO4 Alfa Aesar 85,0% 

Ácido Cítrico Anidro C6H8O7 Synth 99,5% 
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4.2. Métodos 

A Figura 8 ilustra o fluxograma referente ao procedimento experimental empregado 

neste trabalho.  

 

Figura 8. Fluxograma do procedimento experimental empregado neste trabalho.             
Fonte: Autor. 
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De acordo com a Figura 8, para a obtenção da solução precursora de Ba1-xZnxMoO4 

com x = 0 foi dissolvido 6,728 mmol (1,776 g) nitrato de bário em 25 mL de água destilada sob 

agitação no banho de ultrassom durante 30 min a 25 ºC, inicialmente e, em outro recipiente, 

6,728 mmol (1,282 g) de ácido molibdico foi dissolvido em 25 mL de água destilada sob 

agitação no banho de ultrassom durante 30 min à 25 ºC. Sob agitação magnética, 0,04 mol 

(7,723 g) de ácido cítrico anidro foi dissolvido em 50 mL de água destilada durante 30 min à 

50 ºC. Em seguida, a solução aquosa de nitrato de bário e solução aquosa de ácido molibdico 

foram adicionados na solução aquosa de ácido cítrico anidro sob agitação magnética durante    

30 min à 50 ºC, para a formação dos citratos. Se utiliza ácido cítrico anidro no preparo da 

solução precursora para servir como um estabilizador estérico, para que os reagentes 

precursores fiquem dissolvidos e não ocorra a precipitação da solução. 

A solução precursora foi transferida para um nebulizador ultrassônico, com frequência 

de 2,4 MHz, que realizou a atomização da solução em um equipamento de spray pirólise 

ultrassônico. As outras soluções precursoras foram preparadas seguindo a mesma metodologia, 

obedecendo a estequiometria. Desse modo, para x = 1 foi utilizado 6,728 mmol (2,022 g) nitrato 

de zinco, 6,728 mmol (1,282 g) de ácido molibdico e 0,04 mol (7,723 g) de ácido cítrico anidro. 

A Figura 9 apresenta uma esquematização do equipamento utilizado neste trabalho. O 

nebulizador ultrassônico foi acoplado em um reator aerossol de fluxo laminar. O reator aerossol 

de fluxo laminar utilizado foi um tubo de quartzo com dimensões de 25mm de raio e 1200 mm 

de comprimento. O reator foi inserido dentro de um forno tubular elétrico horizontal de dupla 

zona de aquecimento. As gotículas atomizadas foram transportadas por meio de um fluxo de 

ar, sofrendo tratamento térmico pelo forno tubular elétrico e se transformando em partículas  

 

Figura 9. Esquematização do equipamento de spray pirólise ultrassônico utilizado.          
Fonte: Almeida et al. (2017), adaptado.  
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sólidas dentro do reator. A taxa de fluxo de ar utilizada foi de 3 L/min. As temperaturas 

utilizadas no forno elétrico tubular foram de 600 ºC na zona 1 e 1000 ºC ou 1100 ºC na zona 2. 

O tempo de permanência das gotículas para a formação das partículas é de cerca de 1 min. As 

partículas resultantes foram coletadas por um precipitador eletrostático, feito de um tubo de 

cobre, que foi inserido no final do reator. 

4.3. Técnicas de Caracterização 

As partículas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1) foram caracterizadas pelas 

técnicas de difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo, 

espectroscopia de fotoluminescência e espectroscopia de UV-Vis. Todos as análises foram 

realizadas em temperatura ambiente. 

4.3.1. Difração de raios X (DRX) 

Os raios X compreende as radiações eletromagnéticas de comprimento de onda de     

10-3 nm a 10nm. Os raios X interagem com a matéria e devido seu comprimento de onda ser 

próximo ao tamanho dos átomos, podem ser difratados por átomos dispostos periodicamente 

dentro de uma substância. Portanto, DRX permite revelar diversas informações sobre os 

materiais, como estrutura cristalina, transição de fase, qualidade cristalina, orientação, estresse 

interno, assim revelando a estrutura interna do material em um nível atômico (Lee, 2016).  

As amostras em forma de pó foram caracterizadas quanto à sua fase cristalina por DRX 

e as medidas foram realizadas em um difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD-7000, 

radiação CuKα (λ=1,5406 Å), com 40 kV e 30 mA, 2θ de 9 º a 90 º, passo angular de 0,02 º         

e velocidade de varredura de 0,5 º/min. 

4.3.1.1. Refinamento Rietveld 

O método de Rietveld é um método poderoso e relativamente novo para a extração de 

informações estruturais detalhadas sobre um cristal a partir de dados de difração de raios X e 

de nêutrons de pós. Estes dados estruturais determinam diversos atributos físicos e químicos 

dos materiais, assim, o conhecimento deles é crucial para a compreensão destas propriedades e 

como os manipulá-los. Devido a maioria dos materiais de interesse tecnológico não estar 

disponíveis como monocristalinos, mas geralmente estão disponíveis apenas em forma 

policristalina ou em pó, o método Rietveld tornou-se muito importante e vem sendo 
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amplamente utilizado em todos os ramos da ciência que lidam com materiais em nível atômico 

(Young, 1995). 

Refinamento de uma estrutura de complexidade média pode exigir uma centena de 

ciclos, por outro lado uma estrutura de alta complexidade pode exigir facilmente várias 

centenas. O refinamento na maioria das vezes é feito em conjuntos de dois a cinco ciclos por 

vez. O monitoramento do progresso de um refinamento é realizado a partir de duas informações 

mais úteis, que são: o ajuste do perfil e a natureza da mudança dos parâmetros (ou seja, as se os 

parâmetros divergem ou convergem). O ajuste do perfil é melhor visto em um gráfico dos 

padrões observados-calculados, mas também pode ser seguido numericamente por um fator de 

confiabilidade ou valor R. Deve-se ressaltar que o ajuste de perfil é muito mais informativo do 

que os valores de R para orientar um refinamento. O gráfico de diferença entre observado-

calculado indica se um valor R alto é devido a um problema de parâmetro de perfil (ou seja, a 

intensidade total é aproximadamente correta, mas há diferenças na forma de pico) ou a uma 

deficiência no modelo estrutural (intensidades integradas não combinam) (Mccusker et al., 

1999). 

Os valores de R são dados pelo valor do perfil ponderado R (Rwp) e pelo valor 

estatisticamente esperado (Rexp). Rwp é definido como 

𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤 =  �
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) − 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)]2𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)]2𝑖𝑖
�

1
2

                                       (2) 

em que yi(obs) é a intensidade observada no passo i, yi(calc) é a intensidade calculada e wi é o 

peso. Idealmente, o Rwp final deve se aproximar do valor de Rexp, que definido como 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤 = �
(𝑁𝑁 − 𝑃𝑃)

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)]2𝑁𝑁
𝑖𝑖

�

1
2

                                                   (3) 

em que N é o número de observações e P é o número de parâmetros. O Rexp reflete a qualidade 

dos dados. Assim, a relação entre os dois, denominada Chi quadrado, é dado por 

𝜒𝜒2 = 𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤⁄                                                             (4) 

que também é citado com bastante frequência na literatura, devendo estar próximo à 1 

(Mccusker et al., 1999; Toby, 2006). 

4.3.2. Microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (MEV-FEG) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) baseia-se na interação entre elétrons e 

a matéria, resultando na emissão de elétrons retroespalhados e de elétrons secundários. O MEV 

tem como características a obtenção de imagens de superfícies polidas ou rugosas, com grande 
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profundidade de campo, alta resolução, aparência tridimensional e a possibilidade de 

manipulação e processamento das imagens. Assim, pode-se visualizar a morfologia, topografia 

e o aspecto da superfícies de partículas (Mannheimer, 2002). 

As amostras tiveram sua morfologia investigada utilizando um microscópio eletrônico 

de varredura de emissão de campo da marca Carl Zeiss, modelo Supra 35-VP, operando a 6 kV. 

4.3.3. Espectroscopia UV-Vísivel (UV-Vis) 

As amostras foram submetidas a análise de espectroscopia de UV-Visível em um 

equipamento da marca Shimadzu, modelo UV-2600, com um comprimento de onda variando 

de 200 nm a 800 nm e utilizado no modo de reflectância difusa. A partir dos resultados obtidos, 

estimou-se o valor da energia da banda de gap óptico destes materiais. 

4.3.3.1. Cálculo da banda de gap óptico 

Inicialmente, os dados de reflectância foram convertidos para os dados de absorbância, 

utilizando o método de Kubelka-Munk (Tolvaj et al., 2011). Utilizando este método, os dados 

de reflectância difusa são coletados e os valores de absorbância são calculados pela equação  

𝛼𝛼 =
𝑘𝑘
𝑜𝑜

=
(1 − 𝑅𝑅)2

2𝑅𝑅
                                                                     (5) 

em que α é a absorbância, k é o coeficiente de absorção, s é o coeficiente de dispersão e R é a 

reflectância de uma camada suficientemente espessa. 

Para se estimar o valor de banda de gap óptico (Egap) se utilizou do método de Wood 

e Tauc (Wood e Tauc, 1972). Neste método a Egap  é dado pela equação 

𝛼𝛼ℎ𝜈𝜈 ∝  �ℎ𝜈𝜈 − 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑤𝑤�
𝑤𝑤

                                                             (6) 

em que h é a constante de Planck, ν é a frequência, α é a absorbância e p é indicado para as 

diferentes transições (p = 1/2, 2, 3/2 ou 3 para direto permitido, indireto permitido, direto 

proibido e indireto proibido, respectivamente). Para as amostras de Ba1-xZnxMoO4 foi admitido 

p = 1/2, ou seja, direto permitido, indicando uma transição eletrônica direto permitido. Foram 

plotados gráficos de absorbância versus energia (eV) e se extrapolou a porção linear da curva 

para absorção zero para se estimar a Egap. 

4.3.4. Fotoluminescência (FL) 

A técnica de fotoluminescência se baseia na excitação de uma amostra por meio de um 

feixe de luz monocromático, geralmente laser, obtendo um espectro de radiação emitida. As 
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informações que se obtêm são sobre os níveis eletrônicos e sobre a qualidade cristalina da 

amostra. A técnica possui alta sensibilidade, resultado da observação direta dos fótons emitidos, 

possibilitando um grande número de sensores, abrangendo o olho humano.  

Os espectros de fotoluminescência (FL) foram obtidos utilizando um monocromador 

Thermal Jarrell-Ash Monospec 27 acoplado a um fotomultiplicador Hamamatsu R446. A fonte 

de excitação usada nas amostras foi um laser com um comprimento de onda de 350,7 nm com 

íons de kripton (Coherent Innova) com uma saída de aproximadamente 13,3 mW. 

4.3.4.1. Cromaticidade CIE 1931 

O diagrama de cromaticidade CIE 1931 é um clássico e frequentemente usado na 

ciência da cor. O diagrama de cromaticidade CIE 1931 é baseado nas funções de 

correspondência de cores x(k), y(k) e z(k) do observador padrão CIE 1931. As proporções 

relativas (ou áreas) das cores primárias P1, P2 e P3 são definidas da seguinte forma (Orava et 

al., 2007): 

�
𝑃𝑃1
𝑃𝑃2
𝑃𝑃3
� = 𝑘𝑘𝑴𝑴−1 �

𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
�                                                               (7) 

em que X, Y e Z são valores triestímulos. Os valores triestímulos (X, Y, Z) para o diagrama de 

cromaticidade podem ser calculados a partir de valores de cromaticidade (x, y), se o valor de 

luminância Y for conhecido. As proporções P1, P2 e P3 devem ser dimensionadas de modo que 

a soma P1 + P2 + P3 < 1. Os elementos da matriz M são definidos por (Orava et al., 2007): 

𝑴𝑴𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑓𝑓1(𝜆𝜆)𝑝𝑝𝑖𝑖(𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆           𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2,3                                   (8) 

em que f1(λ) = �̅�𝑥(λ), f2(λ) = 𝑦𝑦�(λ), f3(λ) = 𝑧𝑧̅(λ), pj é o j-enésimo espectro primário. Com estes 

valores triestímulos, podem ser encontradas as coordenadas de tricromaticidade em x e y (Orava 

et al., 2007): 

𝑥𝑥′ =  
𝑋𝑋

𝑋𝑋 + +𝑌𝑌 + 𝑍𝑍
                                                                (9) 

 

𝑦𝑦′ =  
𝑌𝑌

𝑋𝑋 + +𝑌𝑌 + 𝑍𝑍
                                                                (10) 

Estes valores serão utilizados no diagrama de cromaticidade CIE 1931 para 

identificação de uma certa cor a partir de apenas duas coordenadas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Difração de Raios X 

A técnica de difração de Raios X dos pós de Ba1-xZnxMoO4 possibilitou o 

acompanhamento da formação cristalina e verificação dos efeitos de dopagem e temperatura de 

processo. 

A Figura 10 e a Figura 11 ilustram os difratogramas de Ba1-xZnxMoO4                                

(x= 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) com temperatura de 1000 ºC e 1100 ºC, respectivamente.                     

As amostras com x = 0, 0,25, 0,50 e 0,75 foram indexados em uma célula unitária com estrutura 

tetragonal tipo scheelita com o grupo espacial I41/a (88) conforme a ficha JCPDS 29-0193 

(ANEXO A).  

 

Figura 10. Difratogramas dos pós de Ba1-xZnxMoO4 obtidos à 1000 ºC. (a) x = 0; (b) x = 
0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75 e (e) x = 1. 
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Figura 11. Difratogramas dos pós de Ba1-xZnxMoO4 obtidos à 1100 ºC. (a) x = 0;                  
(b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75 e (e) x = 1. 

Enquanto que as amostras com x = 1 foram indexadas em uma célula unitária com 

estrutura triclínica com o grupo espacial P-1 (2) conforme a ficha JCPDS 35-0765            

(ANEXO B). As amostras com x = 0 e 0,25 não se observa vestígios de picos adicionais, 

confirmando assim fase única de BMO. Por outro lado, as amostras com x = 0,50 e 0,75 se 

observa a presença de pequenos picos adicionais, demostrando formação de uma 

heteroestrutura. As amostras com x = 1 não foram detectados a presença de picos adicionais, 

indicando amostras puras de ZMO. 

O método de refinamento Rietveld (Rietveld, 1969) foi utilizado para explicar 

possíveis diferenças nos arranjos estruturais induzidos pelo processamento das partículas de 

Ba1-xZnxMoO4. Foi utilizado para a realização do refinamento o programa General Structure 

Analysis System (GSAS) com a interface gráfica EXPGUI (Toby, 2001). Os parâmetros 

refinados foram: fator de escala e fração de fase; background, que foi modelado usando uma 

função polinomial de Chebyshev deslocada; forma de pico, que foi modelado utilizando 
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Thomson-Cox-Hasting pseudo-Voigt; mudança nas constantes de rede; coordenadas atômicas 

fracionadas; e parâmetros térmico isotrópico. Os resultados do refinamento Rietveld são 

apresentados na Figura 12 e na Figura 13. 

 

Figura 12. Refinamento Rietveld de a) BMO10; b) BZ25MO10; BZ50MO10; d) BZ75MO10 
e e) ZMO10. 
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Figura 13. Refinamento Rietveld de a) BMO11; b) BZ25MO11; BZ50MO11; d) BZ75MO11 
e e) ZMO11. 

Para as amostras com x = 0 os padrões de difração são bem adaptados ao ICSD 50821 

(BMO) e para x = 1 ao ICSD 411378 (ZMO). Entretanto, para as amostras com x = 0,25, 0,50 

e 0,75 os padrões de difração são bem adaptados ao ICSD 50821 (BMO) e ICSD 411378 

(ZMO), indicando a formação de uma heteroestrutura. Em geral, as diferenças entre os padrões 

de DRX observados experimentalmente e os dados calculados teoricamente são próximos de 
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zero, conforme ilustrado na linha Obs-Calc. Os resultados do refinamento estão resumidos                    

na Tabela 4. 

Tabela 4. Parâmetros estruturais obtidos no refinamento Rietveld para Ba1-xZnxMoO4 com     
x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1. 

Composto BMO10 BMO11 BZ25MO10 BZ25MO10 BZ25MO11 BZ25MO11 
Sistema 

Cristalino Tetragonal Tetragonal Tetragonal Triclínico Tetragonal Triclínico 

Grupo Espacial I41/a I41/a I41/a P-1 I41/a P-1 

Parâmetro de rede (Å) 
a 5,5813 5,5825 5,5814 6,9790 5,5823 7,0075 
b - - - 8,3340 - 8,2855 
c 12,8313 12,8374 12,8269 9,6380 12,8258 9,6798 

c/a 2,2990 2,2996 2,2981 - 2,2976 - 
α 90° 90° 90° 96,420° 90° 96,184° 
β - - - 106,200° - 106,606° 
γ - - - 102,050° - 101,845° 

V(Å³) 399,6986 400,0687 399,5842 517,7519 399,6784 518,7600 
χ² 0,866 0,822 0,840 0,840 0,902 0,902 

Rwp (%) 14,88 15,51 13,97 13,97 14,76 14,76 
Rp (%) 10,94 11,69 10,19 10,19 10,87 10,87 
D (nm) 600,09 590,95 648,52 210,88 632,24 234,04 
ε (x10-3) 0,445 1,258 0,605 6,334 0,269 3,501 

Composto BZ50MO10 BZ50MO10 BZ50MO11 BZ50MO11 BZ75MO10 BZ75MO10 
Sistema 

Cristalino Tetragonal Triclínico Tetragonal Triclínico Tetragonal Triclínico 

Grupo Espacial I41/a P-1 I41/a P-1 I41/a P-1 

Parâmetro de rede (Å) 
a 5,5820 6,9658 5,5815 6,9820 5,5806 6,9615 
b - 8,3715 - 7,6498 - 8,4506 
c 12,8344 9,6859 12,8345 9,9326 12,8655 9,6939 

c/a 2,2992 - 2,2995 - 2,3054 - 
α 90° 96,554° 90° 99,286° 90° 96,886° 
β - 107,031° - 104,178° - 106,816° 
γ - 101,754° - 101,824° - 101,636° 

V(Å³) 399,9007 519,4929 399,8335 490,7500 400,6787 524,8600 
χ² 0,874 0,874 1,022 1,022 1,091 1,091 

Rwp (%) 14,63 14,63 14,56 14,56 15,47 15,47 
Rp (%) 11,17 11,17 10,88 10,88 11,93 11,93 
D (nm) 602,02 195,42 561,13 171,93 329,35 72,07 
ε (x10-3) 0,587 5,233 0,561 1,017 0,343 0,075 
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Composto BZ75MO11 BZ75MO11 ZMO10 ZMO11 
Sistema 

Cristalino Tetragonal Triclínico Triclínico Triclínico 

Grupo Espacial I41/a P-1 P-1 P-1 

Parâmetro de rede (Å) 
a 5,5832 6,8384 6,9714 6,9719 
b - 8,7036 8,3904 8,3981 
c 12,8568 9,6496 9,7040 9,6990 

c/a 2,3027 - - - 
α 90° 96,064° 96,864° 96,826° 
β - 106,985° 106,912° 106,972° 
γ - 104,587° 101,804° 101,817° 

V (Å³) 400,7809 521,4500 521,7799 521,8716 
χ² 0,902 0,864 0,854 0,864 

Rwp (%) 12,19 11,48 10,78 11,48 
Rp (%) 9,24 9,02 8,49 9,02 
D (nm) 308,53 113,82 159,02 151,77 
ε (x10-3) 0,320 1,608 0,160 0,153 

 

Tabela 4 mostra baixos desvios dos parâmetros de confiabilidade χ², Rwp e Rp, 

indicando boa qualidade dos refinamentos estruturais e dos resultados numéricos. Estes dados 

confirmam que as amostras de Ba1-xZnxMoO4 com x = 0 são isoestruturais, com estrutura do 

cristal sendo adequadamente descrita por uma estrutura scheelita tetragonal, com simetria 

descrita pelo grupo espacial I41/a. As amostras com x = 1 também são isoestruturais, mas com 

estrutura do cristal sendo adequadamente descrita por uma estrutura triclínica, com simetria 

descrita pelo grupo espacial P-1. Por outro lado, as amostras com x = 0,25, 0,50 e 0,75 são 

heteroestruturais, sendo descritas por uma estrutura scheelita tetragonal, com simetria descrita 

pelo grupo espacial I41/a; e uma estrutura triclínica, com simetria descrita pelo grupo espacial 

P-1.  

Quando x = 0,25, 0,50 e 0,75, as mudanças nos parâmetros de rede e intensidade de 

picos de difração estão relacionadas a substituição atômica na estrutura, mudança de 

temperatura de síntese e formação heteroestrutural, que ocasionam expansão ou contração nas 

distâncias atômicas da célula unitária. Neste trabalho foi realizado a substituição atômica dos 

átomos de Ba2+ por átomos menores de Zn2+, que têm raio iônico de 0,142 nm e 0,090 nm, 

respectivamente (Shannon, 1976). Geralmente, espera-se que este tipo de substituição resulte 

na diminuição dos parâmetros de rede da célula unitária, o que não é percebido de acordo com 

a Tabela 4.  

Este fenômeno pode ser compreendido pela diferença de solubilidade entre o 

molibdato de bário e molibdato de zinco. Como o molibdato de zinco apresenta menor 
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solubilidade que o molibdato de bário, o molibdato de zinco irá se formar primeiro que o 

molibdato de bário. Deste modo, átomos de Ba2+ irão se arranjar dentro da estrutura triclínica 

do molibdato de zinco. Posteriormente, durante a formação do molibdato de bário átomos de 

Zn2+ irão se arranjar dentro da estrutura tetragonal. Portanto, ao final se tem a formação de uma 

heteroestrutura triclínica/tetragonal contendo substituições atômicas em ambas as estruturas. Se 

percebe que a porcentagem de formação de cada estrutura segue valores próximos aos 

estequiométricos. Porém, com o aumento da temperatura se tem aumento da porcentagem da 

estrutura tetragonal, que provavelmente ocorre por causa do rearranjo da estrutura triclínica 

para a estrutura tetragonal. A formação desta heteroestrutura irá provocar distorções nas 

ligações Ba-O, Zn-O e Mo-O, consequentemente, nas distorções sofridas nos clusters de 

[BaO8]/[ZnO8], [ZnO6]/[BaO6] e/ou [MoO4].  

A partir dos dados de coordenada atômica e parâmetros de rede obtidos no refinamento 

(Tabela 4), se utilizou o programa VESTA (Momma e Izumi, 2011) para modelar as células 

unitárias de cada amostra, como mostrado na Figura 14. 

 

Figura 14. Modelo da estrutura tetragonal para (a) BMO10 e (b) BMO11; estrutura tetragonal 
e triclínica para (c) BZ25MO10, (d) BZ25MO11, (e) BZ50MO10, (f) BZ50MO11,                  

(g) BZ75MO10 e (h) BZ75MO11; e estrutura triclínica para (i) ZMO10 e (j) ZMO11. 
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Para as amostras com x ≤ 0,75, com o aumento da substituição dos átomos de Ba2+ pelos 

átomos de Zn2+ se percebe alterações na distorção dos clusters de [BaO8], [ZnO6] e/ou [MoO4]. 

Nos clusters tetraédricos de [MoO4] exibem as distorções nos ângulos de ligação dos átomos 

O-Mo-O e mudança de comprimento da aresta da base do tetraedro, estes ocasionadas pelo 

aumento de x e pelo aumento da temperatura de síntese. Para as amostras com x = 1, o aumento 

da temperatura promove distorções nos clusters de [ZnO6] e/ou [MoO4]. Nos clusters 

tetraédricos de [MoO4] exibem distorções nos ângulos de ligação dos átomos O-Mo-O e 

mudança de comprimento das arestas que formam a base do tetraedro. 

5.2. Microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (MEV-FEG) 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para a identificação das 

variações morfológicas ocorridas no método SPU. 

A morfologia das partículas de BaMoO4 e de ZnMoO4 vêm sendo alvo de estudos 

recentes, juntamente com sua relação com os métodos de síntese. A Tabela 5 apresenta as 

morfologias obtidas destes molibdatos se utilizando diferentes métodos de síntese. Pode se 

verificar que a morfologia predominante para as partículas de BaMoO4 é o formato octaédrico, 

em diferentes rotas de síntese, enquanto que para as partículas de ZnMoO4 a morfologia 

predominante é a em forma de bastão. 

Tabela 5. Morfologia obtida de BaMoO4 e ZnMoO4 em diferentes rotas de síntese. 

Amostra Método de síntese Morfologia Referência 

BaMoO4 Coprecipitação Octaédrica Ghaed-Amini et al. 
(2015) 

BaMoO4 Hidrotérmico assistido por micro-
ondas Octaédrica Phuruangrat et al. 

(2015) 

BaMoO4 Hidrotérmico assistido por micro-
ondas Octaédrica Alencar et al. (2017) 

BaMoO4 Hidrotérmico convencional Flor Ma et al. (2017) 

BaMoO4 Sonoquímico Esférico e 
bastão Bazarganipour (2016) 

BaMoO4 Sonoquímico Octaédrica Gholami e Maddahfar 
(2016) 

BaMoO4 Hidrotérmico convencional Octaédrica Li, Z. et al. (2016) 
ZnMoO4 Coprecipitação Folha e bastão Ramezani et al. (2015) 

ZnMoO4 Hidrotérmico assistido por micro-
ondas e solvotérmico Flor e bastão Keereeta et al. (2014) 

ZnMoO4 Eletroquímico Placa Liang et al. (2012) 
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A Figura 15 e a Figura 16 apresenta as micrografias de MEV-FEG das amostras de 

Ba1-xZnxMoO4 (x=0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) sintetizados a temperatura de 1000 °C e 1100 °C.            

A Tabela 6 exibe os valores de diâmetro médio de partícula de cada amostra e a Figura 17 

apresenta histogramas da distribuição do diâmetro das partículas.  

 

Figura 15. Micrografias das partículas dos Ba1-xZnxMoO4 via SPU a 1000 ºC. (a) x = 0;         
(b) x = 0,25; (c) x = 0,50; (d) x = 0,75 e (e) x = 1. 
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Figura 16. Micrografias das partículas dos Ba1-xZnxMoO4 via SPU a 1100 ºC. (a) x = 0;             
(b) x = 0,25; (c); x = 0,50; (d) x = 0,75 e (e) x = 1. 

As partículas obtidas neste trabalho pelo processo de spray pirólise ultrassônico têm 

morfologia esférica, predominantemente, com diâmetros que variam entre 100 nm e 1500 nm. 

Observa-se que as partículas são ocas e com a presença de pequenos furos A Figura 15(a) e a 

Figura 16(a) exibem as microesferas de BaMoO4 formadas pelo processo de SPU a 1000 oC e 
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1100 oC. Pode-se observar que as microesferas apresentam contornos bem definidos entre as 

partículas primárias formadoras da microesfera. Todavia, para a completa formação dessas 

micropartículas, é necessário a união de poucas partículas primárias com tamanho de partícula 

grande. 

Tabela 6. Diâmetro médio das partículas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) 
obtidos pelo método SPU. 

Amostra BMO10 BZ25MO10 BZ50MO10 BZ75MO10 ZMO10 
Média (nm) 786±273 610±185 729±256 637±173 522±136 
Amostra BMO11 BZ25MO11 BZ50MO11 BZ75MO11 ZMO11 
Média (nm) 546±145 655±200 669±232 661±173 535±113 
 

 

Figura 17. Histogramas do diâmetro das partículas de (a) BMO10, (b) BMO11,                    
(c) BZ25MO10, (d) BZ25MO11, (e) BZ50MO10, (f) BZ50MO11, (g) BZ75MO10,                   

(h) BZ75MO11, (i) ZMO10 e (j) ZMO11. 
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Por outro lado, na Figura 15(e) e na Figura 16(e), (microesferas de ZnMoO4 formadas 

pelo processo de SPU a 1000 oC e 1100 oC), percebe-se que para a formação das microesferas, 

se faz necessário um número expressivo de partículas primárias, portanto, as partículas 

primárias apresentam um tamanho de partícula muito menor que observados na Figura 15a e na 

Figura 16a. Este fenômeno pode ser explicado pela diferença de solubilidade dos reagentes 

precursores de bário e zinco. Messing et al. (1993) descrevem que solutos com alto grau de 

supersaturação tendem a formar um número superior de cristalitos de tamanhos nanométricos, 

enquanto solutos com baixo grau de supersaturação ocorre a formação de alguns cristais 

grandes devido a taxa de nucleação ser pequena em relação a taxa de crescimento. Portanto, 

como o nitrato de zinco apresenta solubilidade superior ao nitrato de bário,                                          

de 120 g/100g de H2O e 10,3 g/100g de H2O, respectivamente (Lide, 2004), logo as 

microesferas do ZMO apresentam partículas primárias menores, que as de BMO. Deste modo, 

quando se aumenta o valor de x em Ba1-xZnxMoO4 se observa aumento na densificação das 

microesferas e a diminuição do tamanho das partículas primárias para a formação das 

microesferas devido a solubilidade dos reagentes percussores, como ilustrado na Figura 18. 

 

Figura 18. Ilustração da variação do tamanho das partículas primárias na formação das 
microesferas com a alteração dos reagentes precursores. 

Pode-se observar na Figura 15 e na Figura 16 a formação de partículas em forma de 

bastões, sendo com maior frequência quando a temperatura é de 1100 °C. Acredita-se que este 

fato ocorre devido ao ZMO apresentar temperatura de fusão em torno de 1000 °C (Ivleva et al., 

2008), assim partículas com formato esféricos de ZMO fundem durante o processo e se 

recristalizando em formato de bastões. 
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5.3. Espectroscopia UV-Vis 

A espectroscopia de reflectância difusa na região do ultravioleta visível foi utilizada 

para a determinação da banda de gap das amostras em função das dopagens e temperaturas.     

Os dados de reflectância foram convertidos para dados de absorbância, utilizando a função 

Kubelka-Munk (Tolvaj et al., 2011). Para se estimar o valor de banda de gap óptico (Egap) se 

utilizou do método de Wood e Tauc (Wood e Tauc, 1972). Para as amostras de Ba1-xZnxMoO4 

foi admitido p = 1/2, ou seja, direto permitido, indicando uma transição eletrônica direto 

permitido (Sczancoski et al., 2010; Ghaed-Amini et al., 2015; Bazarganipour, 2016).  

A Figura 19, a Figura 20 e a Tabela 7 apresentam os valores estimados para Egap das 

amostras de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) a 1000 ºC e 1100 ºC. Os valores obtidos 

estão de acordo com os valores encontrados na literatura, conforme mostrado na Tabela 6.          

 

Figura 19. Espectro de absorbância na região UV-Vis para as amostras (a) BMO10,             
(b) BZ25MO10; (c) BZ50MO10; (d) BZ75MO10 e (e) ZMO10. 

As pequenas diferenças nas energias de gap podem estar relacionadas com as rotas de 

síntese utilizada, bem como temperatura, tempo, morfologia e reagentes precursores. Em geral, 

os molibdatos têm como característica poucos níveis intermediários de energia entre a banda 

de valência e a banda de condução, resultando em um alto valor de Egap, no qual está associado 

com o grau de ordem e desordem estrutural (Alencar et al., 2017). Assim, estruturas mais 
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ordenadas apresentam valores de energia de gap maior do que as estruturas com baixo 

ordenamento, por que os defeitos promovem intervalos intermediários entre as bandas de 

condução e valência, o que diminui a energia de gap (Abreu et al., 2014). Estes intervalos 

intermediários estão associados, geralmente, pela formação de vacâncias de oxigênio na 

estrutura, como consequência da ruptura de simetria entre as ligações do átomo formador de 

rede e o oxigênio (Sczancoski et al., 2010). Se atribui que o deslocamento dos átomos de Mo 

ao longo dos eixos x, y e z, promove redistribuição dos níveis intermediários de energia entre 

as bandas de valência e condução (Botelho et al., 2016). Outros fatores, como conectividade 

dos poliedros, distorção dos tetraedros [MoO4]2- e mecanismo de crescimento, podem ser estar 

ligados a Egap dos molibdatos (Thongtem et al., 2010). 

 

Figura 20. Espectro de absorbância na região UV-Vis para as amostras (a) BMO11,             
(b) BZ25MO11; (c) BZ50MO11; (d) BZ75MO11 e (e) ZMO11. 

Quando o valor de x = 0,25, 0,50 e 0,75, se tem a formação da heteroestrutura 

triclínica/tetragonal com a substituição de átomos de Zn2+ por átomos de Ba2+ na rede triclínica 

e substituição de átomos de Ba2+ por átomos de Zn2+ na rede tetragonal. A formação da 

heteroestrutura e as substituições atômicas irão aumentar o grau de desordem estrutural destas 

amostras, promovendo diminuição na energia de gap. Deste modo, com o aumento do valor de 

x se tem diminuição da energia de gap. Com o aumento da temperatura de 1000 °C para           
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1100 °C, nota-se um leve aumento na energia de gap, que pode estar associada ao aumento do 

grau de ordenamento estrutural causado pela maior temperatura. 

Tabela 7. Energia de Gap estimados das amostras Ba1-xZnxMoO4 via SPU. 

Amostra Egap (eV) Método de síntese Ref. 

BMO10 4,54 SPU (Este trabalho) 

BMO11 4,56 SPU (Este trabalho) 

BZ25MO10 4,39 SPU (Este trabalho) 

BZ25MO11 4,38 SPU (Este trabalho) 

BZ50MO10 4,35 SPU (Este trabalho) 

BZ50MO11 4,31 SPU (Este trabalho) 

BZ75MO10 4,27 SPU (Este trabalho) 

BZ75MO11 4,44 SPU (Este trabalho) 

ZMO10 4,17 SPU (Este trabalho) 

ZMO11 4,26 SPU (Este trabalho) 

BaMoO4 4,18 Químico mecânico (Janbua et al., 2017) 

BaMoO4 4,39 Percursor Polimérico (Alencar et al., 2017) 

BaMoO4 4,33 Hidrotermal assistido  
por micro-ondas (Alencar et al., 2017) 

ZnMoO4 4,30 Czochralski (Spassky et al., 2017) 

ZnMoO4 4,30 Czochralski (Spassky et al., 2011) 
 

5.4. Fotoluminescência (FL) 

A Figura 21 ilustra os espectros de emissão de fotoluminescência a temperatura 

ambiente dos pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) obtidos pelo método SPU, 

quando excitados a 350,7 nm. 

Os resultados do espectro de emissão FL mostram que as amostras apresentam um 

comportamento característicos de um processo multifónon e multinível, ou seja, um sistema em 

que o relaxamento ocorre por diversos caminhos e que envolve a participação de numerosos 

estados dentro da banda de gap do material (Longo et al., 2007). A desordem em materiais pode 

aparecer de diferentes modos, como por exemplo distúrbios de vibração, rotação e orientação 

(todos referidos a materiais periódicos) e desordem topológica (em materiais vítreos e amorfos) 
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(Longo et al., 2011). Sendo a espectroscopia FL uma poderosa análise de certos aspectos de 

curto alcance em um intervalo de 2-5 Å e médio alcance de 5-20 Å tais como clusters em que 

o grau de ordem local é tal que os sítios estruturalmente desiguais podem ser distinguidos por 

seus diferentes tipos de transições eletrônica e estão ligados a um arranjo estrutural especifico 

(Longo et al., 2011). 

 

Figura 21. Espectro de FL para os pós Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) para            
(a) 1000 ºC, (b) 1100 °C e (c) comparação das intensidades de emissão FL das amostras 

BZ75MO10 e BZ75MO11. 

Existem diversas explicações na literatura que tentam esclarecer a origem das 

propriedades FL dos molibdatos. Marques et al. (2006) reporta que mistura de clusters de 

[MoO3] e [MoO4] nos molibdatos é responsável pela emissão FL na região do vermelho, 

enquanto que os clusters de [MoO4] são responsáveis pela emissão no azul. Wu et al. (2007) 

considera que a banda de emissão dos molibdatos pode ser explicado considerando os modos 

de vibração ativos de Jahn-Teller de simetria T2, que influenciam o ânion complexo [MoO4]2- 
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de simetria tetraédrica levemente distorcido, levando a uma banda de absorção estruturada para 

a transição A1→T1(2). Sung Lim (2012) descreve que o espectro de emissão dos molibdatos é 

dado, principalmente, pelas transições de transferência de carga dentro do complexo [MoO4]2- 

e que o aumento de cristalinidade favorece aumento de intensidade FL. Marques et al. (2010) 

descreve que a emissão de FL de molibdatos é dada pela distorção dos complexos tetraédricos 

[MoO4], que irá promover a existência de níveis intermediários dentro da banda gap, pela 

absorção de energia dos orbitais 2p (estado energético mais baixo) do oxigênio e promoção dos 

orbitais 4d do molibdênio (estado energético mais alto), ocasionado no decaimento energético 

a participação de diversos estados de energia. Longo et al. (2008) descreve que vacâncias nos 

complexos de oxigênio [MoO3•Vox], [MoO3•Vo•] e [MoO3•Vo••] estão profundamente inseridos 

na banda de gap e são responsáveis pela emissão FL na região amarelo-vermelho dos 

molibdatos. Em geral, acredita-se que a emissão FL dos molibdatos é dado pela existência de 

níveis intermediários dentro da banda de gap causados pelas distorções do complexo tetraédrico 

[MoO4] (Mi et al., 2009; Yin et al., 2010; Liu et al., 2012; Ghaed-Amini et al., 2015; Li, M. et 

al., 2015). 

Cada transição eletrônica que ocorre na FL está representada por uma cor e associada 

a um arranjo estrutural, quanto maior for o grau de ordenamento deste arranjo estrutural, o 

espectro de FL tendem a apresentar aumento nas áreas de verde-azul e diminuição nas áreas 

amarela-laranja-vermelha. Assim, a emissão no amarelo-vermelho está associada a uma 

estrutura desordenada com defeitos profundos, enquanto que a emissão no verde-azul está 

associada a uma estrutura ordenada com defeitos rasos (Abreu et al., 2014). Assim, quando os 

níveis intermediários, representados por defeitos rasos e profundos dentro da banda de gap do 

material, são excitados ocorre a transição eletrônica dos orbitais de oxigênio 2p na banda de 

valência (BV) para orbitais de 4d de molibdênio pela absorção de (hv) pela banda de condução 

(BC), resultando no processo de emissão de fótons (hv') devido ao retorno radiativo dos elétrons 

localizados nos orbitais 4d aos orbitais 2p do oxigênio (Gurgel, Lovisa, Conceição, et al., 2017). 

Para analisar a contribuição de cada cor na emissão FL das amostras, foram realizadas 

decomposições das curvas gaussianas obtidos dos pós de Ba1-xZnMoO4 via SPU, utilizando 

programa PeakFit 4.12 e fixando valores de comprimento de onda distintos para a obtenção das 

curvas gaussianas secundárias. A Figura 22 e a Figura 23 apresentam estas decomposições.  
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Figura 22. Decomposição das curvas gaussianas para as amostras (a) BMO10;                      
(b) BZ25MO10; (c) BZ50MO10; (d) BZ75MO10 e (e) ZMO10. 

 

Figura 23. Decomposição das curvas gaussianas para as amostras (a) BMO11;                         
(b) BZ25MO11; (c) BZ50MO11; (d) BZ75MO11 e (e) ZMO11. 
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Nota-se que todas as amostras têm predominância de emissão FL na região do vermelho. 

As amostras com x ≤ 0,75 têm pequena emissão FL na região do azul, enquanto as amostras 

com x = 1 a emissão na região do azul e verde são mais intensas. Para x = 0, considera-se que 

a emissão FL na região azul é provocada pela ordem-desordem dos complexos [BaO8] que são 

associados a defeitos rasos e para a emissão na região do vermelho é gerada pela presença de 

vacâncias no complexo [MoO4] que estão associados a defeitos profundos, como mostrado, 

respectivamente, nas seguintes equações: 

[𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑𝑋𝑋 → [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜′ + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑•    (11) 

[𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]𝑋𝑋 + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]𝑋𝑋 → [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]′ + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]′         (12) 

Para as amostras com x = 1, a emissão na região do azul e verde é dada pela ordem-

desordem dos complexos [ZnO6] que são associados a defeitos rasos e para a emissão da região 

vermelha segue-se o mesmo raciocínio da amostra com x = 0, como apresentado, 

respectivamente, nas equações a seguir: 

[𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑𝑋𝑋 → [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜′ + [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑•     (13)  

[𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]𝑋𝑋 + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]𝑋𝑋 → [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]′ + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]′          (14) 

Para as amostras com x = 0,25, 0,50 e 0,75, percebe-se que a emissão FL segue o 

mesmo perfil observado na emissão FL das amostras com x = 0. Assim, a emissão FL da 

heteroestrutura de Ba1-xZnxMoO4 não apresenta intensidade de emissão na região azul e verde 

como observado nas amostras de ZMO. Acredita-se que durante o processo de emissão FL o 

complexo [BaO8] promove a diminuição nos defeitos profundos do complexo [ZnO6], como 

pode ser observado nas equações seguintes: 

[𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑𝑋𝑋 → [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜′ + [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑•     (15) 

[𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑𝑋𝑋 → [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜′ + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑•     (16) 

[𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑′ + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑• → [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜𝑋𝑋    (17) 

[𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑑𝑑• + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑑𝑑′ → [𝑍𝑍𝑍𝑍𝐵𝐵6]𝑜𝑜𝑋𝑋 + [𝐵𝐵𝑐𝑐𝐵𝐵8]𝑜𝑜𝑋𝑋    (18) 

[𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]𝑋𝑋 + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]𝑋𝑋 → [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵4]′ + [𝑀𝑀𝑜𝑜𝐵𝐵3 • 𝑉𝑉𝑜𝑜•]′        (19) 

Este evento advém da interface resultante entre as estruturas constituintes da 

heteroestrutura de Ba1-xZnxMoO4, promovendo transferência de cargas entre si. Se percebe que 

ocorre uma diminuição da intensidade de emissão FL com aumento da temperatura, este 
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fenômeno acontece devido ao aumento da ordenação estrutural dos pós e como consequência 

uma diminuição nos níveis intermediários presentes na banda de gap. 

A emissão de luz pode ser verificada pela determinação das coordenadas x e y.              

As coordenadas cromáticas CIE podem ser calculadas pela integração dos valores X, Y e Z.       

O CIE é um dos fatores importantes para avaliar a performance de fósforos.                                          

A Figura 24 apresenta as coordenadas CIE (x, y) das amostras de Ba1-xZnxMoO4                                               

(x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1), enquanto a Tabela 8 lista os valores das coordenadas CIE, valores 

da correlação cor temperatura (CCT) e a cor emitida de cada amostra. 

Tabela 8. Coordenadas cromáticas (CIE) e correlação cor temperatura (CCT) para              
Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1). 

Código Amostra x y CCT (K) Cor 
A BMO10 0,5371 0,3975 1825 Laranja 
B BMO11 0,5307 0,4076 1933 Laranja 
C BZ25MO10 0,5651 0,4096 1703 Laranja 
D BZ25MO11 0,5205 0,3811 1850 Laranja 
E BZ50MO10 0,5384 0,3887 1764 Laranja 
F BZ50MO11 0,5313 0,3945 1850 Laranja 
G BZ75MO10 0,5485 0,3943 1727 Laranja 
H BZ75MO11 0,5328 0,4008 1876 Laranja 
I ZMO10 0,3937 0,3698 3594 Branco 
J ZMO11 0,4160 0,3916 3282 Branco 

 

Para as amostras de Ba1-xZnxMoO4 com x ≤ 0,75, nota-se emissão de luz na cor laranja, 

enquanto para as amostras com x = 1 a emissão foi de luz branca. Isto ocorre pelo fato das 

amostras com x ≤ 0,75 apresentar espectro de emissão FL predominante na região laranja-

vermelho e pouca emissão na região do azul. Por outro lado, as amostras com x = 1 apresentam 

espectro de emissão FL levemente predominante na região laranja-vermelho e uma contribuição 

relativamente alta da região azul-verde. Alguns estudos têm sido descritos a emissão de 

molibdatos em regiões laranja e branca usando elementos de terras raras em sua composição 

(Hou et al., 2009; Zhang, C. et al., 2014b; Zhang, J. et al., 2014). Por outro lado, com o método 

spray pirólise ultrassônico, foi capaz de produzir Ba1-xZnxMoO4 com emissão em regiões 

laranja e branca sem elementos de terras raras. Com isso, estes molibdatos se tornam candidatos 

promissores para aplicações em diodos emissores de luz. 
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Figura 24. Diagrama CIE de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1). 

  



 
 

 

Capítulo VI 

CONCLUSÃO



61 
 

6. CONCLUSÃO 

Pós de Ba1-xZnxMoO4 (x=0; 0,25; 0,50; 0,75 e 1) foram sintetizados com sucesso, em 

etapa única com formação das partículas dentro do reator de aproximadamente 1 min, pelo 

método de spray pirólise ultrassônico (SPU), utilizando temperaturas de 1000ºC e 1100ºC.  

Os padrões de DRX mostraram que as amostras com x = 0 e x = 1 apresentaram 

estrutura cristalina scheelita tetragonal e triclínica, respectivamente. Porém, o refinamento 

Rietveld dos padrões de DRX das amostras com x = 0,25, 0,50 e 0,75 revelaram a formação de 

uma heteroestrutura tetragonal/triclínica, ocorrendo substituição atômica de Ba2+ por Zn2+ na 

estrutura tetragonal do BaMoO4 e na estrutura triclínica do ZnMoO4 ocorrendo a substituição 

atômica de Zn2+ por Ba2+, percebendo-se um leve aumento porção da fase tetragonal quando 

ocorre aumento na temperatura de pirólise.  

As micrografias de MEV-FEG demostraram que as partículas têm morfologia 

predominantemente esférica com diâmetros que variam entre 100 e 1500 nm. Verificando que 

ocorre a diminuição das partículas primárias formadoras das microesferas com o aumento de x 

do Ba1-xZnxMoO4, o que foi atribuído a diferença de solubilidade dos reagentes precursores de 

bário e zinco.  

A energia de gap dos Ba1-xZnxMoO4 variou entre 4,56 eV à 4,17 eV. Percebendo que 

as energias de gap das amostras diminuem com o aumento do valor de x, ocorrendo devido a 

substituição atômica elevar o grau de desordem das amostras.  

Os espetros fotoluminescentes (FL) das amostras mostram comportamento banda 

larga, com emissão predominante na região laranja-vermelho e baixa emissão na região azul-

verde, com menor intensidade para as amostras de 1100 °C. Portanto, para as amostras com 

heteroestrutura triclínica/tetragonal, a emissão FL é dado pelo grau de ordem-desordem e pela 

transferência de carga entre os complexos [BaO8] e [ZnO6], e vacâncias de oxigênio dos 

complexos [MoO4].  

As coordenadas de cromaticidade x e y apresentaram que as amostras com x ≤ 0,75 

mostram emissão em laranja, entretanto, as amostras com x = 1 têm emissão em branco, sem 

usar nenhum elemento de terras raras, podendo ser um candidato promissor para aplicações em 

diodos emissores de luz.  
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6.1. Sugestão para trabalhos futuros 

Este trabalho deu ênfase nos estudos fotoluminescentes de Ba1-xZnxMoO4 utilizando o 

processo de spray pirólise ultrassônico. Apesar disso, algumas variáveis de processo e bem 

como algumas propriedades devem ser avaliadas. Desse modo, sugere-se algumas propostas de 

estudos: 

• Realizar estudos variando o pH da solução percursora; 

• Variar parâmetros de processo, como taxa do fluxo de gás, concentração da 

solução precursora e frequência de operação do atomizador ultrassônico; 

• Utilizar uma solução percussora com quantidades volumétricas de álcoois, como 

etanol e isopropanol; 

• Realizar estudo sobre as propriedades fotocatalíticas dos pós de Ba1-xZnxMoO4 

pelo método de SPU; 

• Obter pós de Ba1-xZnxMoO4 pelo método de SPU utilizando temperaturas 

inferiores à 1000 °C e verificar as mudanças estruturais; 

• Realizar dopagem com elementos de terras raras, como Túlio, Európio e 

Samário, e analisar as suas propriedades fotoluminescentes; 
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ANEXO A – FICHA JCPDS 29-0193 

N° h k l d (Å) 2θ (deg) I (%) 
1 1 0 1 5,1100 17,340 2 
2 1 1 2 3,3570 26,531 100 
3 0 0 4 3,2020 27,84 20 
4 2 0 0 2,7890 32,066 25 
5 2 0 2 2,5570 35,066 4 
6 1 1 4 2,4866 36,092 4 
7 2 1 1 2,4492 36,663 4 
8 1 0 5 2,3293 38,623 2 
9 2 1 3 2,1537 41,914 4 
10 2 0 4 2,1035 42,963 30 
11 2 2 0 1,9721 45,984 10 
12 1 1 6 1,8779 48,434 18 
13 1 0 7 1,7402 52,546 1 
14 3 1 2 1,7007 53,864 25 
15 2 2 4 1,6797 54,593 12 
16 0 0 8 1,6024 57,464 2 
17 4 0 0 1,3946 67,056 2 
18 2 0 8 1,3899 67,313 8 
19 3 1 6 1,3606 68,964 10 
20 3 3 2 1,2885 73,429 4 
21 4 0 4 1,2795 74,031 4 
22 4 2 0 1,2478 76,242 4 
23 2 2 8 1,2444 76,488 6 
24 1 1 10 1,2195 78,344 4 
25 4 2 4 1,1631 82,948 4 
26 3 3 6 1,1201 86,898 4 
27 5 1 2 1,0788 91,128 4 
28 0 0 12 1,0688 92,227 6 
29 4 0 8 1,0523 94,111 4 
30 3 1 10 1,0373 95,907 4 
31 2 0 12 0,9978 101,067 4 
32 4 4 0 0,9865 102,675 2 
33 4 2 8 0,9846 102,952 4 
34 5 1 6 0,9741 104,517 4 
35 5 3 2 0,9465 108,946 2 
36 4 4 4 0,9427 109,595 4 
37 2 2 12 0,9395 110,150 2 
38 6 0 0 0,9301 111,827 1 
39 3 3 10 0,9181 114,073 2 
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ANEXO B – FICHA JCPDS 35-0765 

N° h k l d (Å) 2θ (deg) I (%) 
1 0 1 0 9,10898 9,7020 6 
2 -1 1 0 6,69233 13,219 6 
3 0 0 1 6,45514 13,707 5 
4 1 1 0 5,53689 15,994 13 
5 -1 -1 1 5,26991 16,81 4 
6 1 -1 1 4,72030 18,784 4 
7 0 1 1 4,61064 19,235 15 
8 -1 1 1 4,57951 19,367 14 
9 0 2 0 4,55505 19,472 17 
10 1 0 1 4,51214 19,659 6 
11 -1 2 0 4,32931 20,498 5 
12 2 0 0 4,02437 22,070 7 
13 -2 1 0 3,96862 22,384 12 
14 1 -2 1 3,92261 22,650 16 
15 -2 0 1 3,87851 22,911 34 
16 1 2 0 3,67821 24,177 89 
17 1 1 1 3,59906 24,717 12 
18 -2 1 1 3,55127 25,055 4 
19 2 1 0 3,44960 25,806 14 
20 0 -1 2 3,40755 26,130 61 
21 -1 -1 2 3,38137 26,336 45 
22 -2 2 0 3,34420 26,634 100 
23 -1 0 2 3,29311 27,055 18 
24 0 2 1 3,26025 27,333 14 
25 2 -1 1 3,22954 27,598 29 
26 0 -3 1 3,17054 28,122 19 
27 0 -2 2 3,15745 28,241 18 
28 2 0 1 3,08756 28,894 8 
29 -1 -2 2 3,06082 29,152 15 
30 0 3 0 3,03718 29,384 6 
31 2 -2 1 3,00548 29,701 7 
32 -2 -2 1 2,97089 30,055 31 
33 1 -1 2 2,94107 30,367 4 
34 -2 0 2 2,89419 30,871 4 
35 -1 1 2 2,87331 31,101 5 
36 1 -2 2 2,83239 31,562 6 
37 1 2 1 2,77821 32,194 18 
38 0 1 2 2,77318 32,254 19 
39 1 0 2 2,76600 32,340 20 
40 -3 1 0 2,71561 32,957 8 
41 3 0 0 2,68146 33,389 35 
42 -2 1 2 2,64394 33,877 29 
43 -2 -2 2 2,63406 34,008 14 
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44 2 -3 1 2,58475 34,677 5 
45 -1 -3 2 2,58064 34,734 6 
46 -1 3 1 2,53270 35,413 6 
47 1 -3 2 2,51647 35,649 14 
48 0 3 1 2,45791 36,528 9 
49 3 1 0 2,45059 36,641 9 
50 1 1 2 2,42586 37,028 4 
51 0 -4 1 2,40500 37,361 16 
52 -1 2 2 2,39604 37,506 13 
53 2 -1 2 2,38324 37,715 5 
54 2 -2 2 2,35706 38,150 6 
55 -3 -1 2 2,33836 38,467 7 
56 -1 4 0 2,30842 38,986 15 
57 -3 -2 1 2,28672 39,371 7 
58 3 0 1 2,28322 39,434 10 
59 0 4 0 2,27657 39,554 6 
60 -1 -2 3 2,26306 39,800 4 
61 2 0 2 2,25659 39,919 4 
62 -3 3 0 2,2295 40,425 14 
63 -1 0 3 2,22082 40,590 11 
64 1 3 1 2,20351 40,923 2 
65 2 -3 2 2,19244 41,139 3 
66 2 -4 1 2,16706 41,643 10 
67 -2 4 0 2,16379 41,709 10 
68 1 -4 2 2,15608 41,865 3 
69 0 0 3 2,15049 41,979 3 
70 3 2 0 2,14163 42,161 4 
71 -2 0 3 2,13155 42,370 4 
72 3 -3 1 2,12604 42,485 4 
73 0 -3 3 2,10536 42,923 2 
74 -1 -3 3 2,09582 43,128 7 
75 1 4 0 2,09024 43,249 10 
76 -3 3 1 2,08721 43,315 8 
77 1 -2 3 2,07445 43,595 11 
78 1 2 2 2,07083 43,675 9 
79 -4 1 0 2,04767 44,195 3 
80 -1 1 3 2,02996 44,601 19 
81 -1 4 1 2,01607 44,925 2 
82 -1 3 2 1,99496 45,427 2 
83 -4 -1 1 1,98314 45,713 7 
84 -2 -4 1 1,97476 45,918 1 
85 1 0 3 1,95939 46,299 21 
86 -4 2 1 1,95461 46,419 20 
87 -3 -1 3 1,94941 46,550 8 
88 -2 -4 2 1,94087 46,767 11 
89 -4 0 2 1,93774 46,847 11 
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90 -3 0 3 1,92958 47,057 6 
91 -3 4 0 1,92353 47,214 6 
92 2 3 1 1,89895 47,863 10 
93 3 -4 1 1,89270 48,031 10 
94 -3 -2 3 1,88411 48,264 6 
95 0 -5 2 1,86498 48,791 1 
96 3 2 1 1,84793 49,271 7 
97 4 -2 1 1,84183 49,445 7 
98 2 4 0 1,83898 49,527 5 
99 -3 1 3 1,83146 49,744 1 
100 -4 -2 1 1,82593 49,905 3 
101 0 5 0 1,82176 50,027 2 
102 1 4 1 1,80634 50,484 6 
103 -3 4 1 1,79825 50,727 6 
104 -2 5 0 1,79120 50,941 10 
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ANEXO C – ARTIGO PHOTOLUMINESCENT PROPERTIES OF THE 

Ba1−xZnxMoO4 HETEROSTRUCTURE OBTAINED BY ULTRASONIC SPRAY 

PYROLYSIS 
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