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RESUMO 

 

Os semicondutores a base de prata pertencente ao grupo de óxidos de metais de 

transição têm atraído atenção significativa devido à sua fotossensibilidade única, o 

que fornece a estes materiais uma excelente atividade fotocatalítica devido 

principalmente, aos efeitos de ressonância plasmônica. Para aplicabilidade desses 

matérias, a estabilidade durante o reuso é fundamental para se evitar a geração de 

resíduos secundários. Esta dissertação, propôs-se a realizar o estudo das 

propriedades estruturais e morfológicas dos molibdatos de prata obtidos pelo método 

sonoquímica para o meio reacional entre pH 1 a pH 8. Avaliando a aplicação dos 

molibdatos através do reuso dos pós obtidos na catálise do corante azul de metileno. 

Os pós de molibdatos de prata foram obtidos através do método sonoquímico e 

caraterizados por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica por emissão de 

campo (MEV-FEG), e espectroscopia do UV-Visível por refletância difusa para estimar 

o valor de band-gap óptico. A atividade catalítica sobre o corante azul de metileno, 

assim como estabilidade dos pós avaliados também foram avaliados. Observou-se 

que os materiais sintetizados se cristalizam nas estruturas Ag2Mo3O10
.2H2O, 

Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4, em função do pH do meio reacional. Com as estruturas de 

Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7 apresentando morfologia de nanobastões, enquanto as 

estruturas de Ag2MoO4 apresentam morfologia irregular micrométrica, com ambas 

estruturas obtidas após o método sonoquímico apresentando elevado teor de 

precipitados de prata superficial. A completa descolorização da solução contendo o 

corante foi obtida após 5 minutos de exposição dos pós de Ag2Mo3O10
.2H2O e 15 

minutos de exposição do Ag2Mo2O7 sem atuação de irradiações externas. A 

degradação do corante de azul de metileno sob irradiação UV foi observada para 

estrutura Ag2MoO4, onde observou-se a completa descoloração do corante MB após 

60 minutos. Não foi observado perda de eficiência catalítica dos pós após 3 ciclos de 

reuso. Indicando que o método sonoquímico é eficaz na obtenção de pós de 

molibdatos de prata estáveis para aplicação catalítica do corante azul de metileno. 

  

Palavras-chave: molibdato de prata; método sonoquímico; azul de metileno; 

fotocatálise; adsorção.  



ABSTRACT 

 

The silver-based semiconductors belonging to the group of transition metal oxides 

have attracted significant attention because of their unique photosensitivity, which 

provides these materials with excellent photocatalytic activity mainly due to the effects 

of plasmon resonance. For the applicability of these materials, the stability during reuse 

is fundamental to avoid the generation of secondary residues. This dissertation 

proposed to accomplish the study of the structural and morphological properties of 

silver molybdates obtained by the sonochemical method for the reaction medium 

between pH 1 and pH 8. Evaluating the application of molybdates through the reuse of 

the powders obtained in the catalysis of methylene blue dye. The silver molybdate 

powders were obtained by the sonochemical method and characterized by X-ray 

diffraction (XRD), field emission electron microscopy (SEM-FEG), and UV-Visible 

spectroscopy by diffuse reflectance to estimate the value of optical band-gap. The 

catalytic activity on the methylene blue dye as well as the stability of the evaluated 

powders were also evaluated. It was observed that the synthesized materials 

crystallize in the structures Ag2Mo3O10
.2H2O, Ag2Mo2O7 and Ag2MoO4, as a function 

of the pH of the reaction medium. With the structures of Ag2Mo3O10
.2H2O and 

Ag2Mo2O7 presenting nanorod morphology, while the structures of Ag2MoO4 present 

irregular micrometric morphology, with both structures obtained after the sonochemical 

method presenting a high content of superficial silver precipitates. The complete 

decolorization of the dye solution was obtained after 5 minutes exposure of the 

Ag2Mo3O10
.2H2O powders and 15 minutes of exposure of Ag2Mo2O7 without external 

irradiation. The degradation of the methylene blue dye under UV irradiation was 

observed for Ag2MoO4 structure, where complete discoloration of the MB dye was 

observed after 60 minutes. There was no loss of catalytic efficiency of the powders 

after 3 cycles of reuse. Indicating that the sonochemical method is effective in obtaining 

stable silver molybdate powders for the catalytic application of the methylene blue dye. 

 

Keywords: silver molybdate; sonochemical method; methylene blue; photocatalysis; 

adsorption. 

  



SUMÁRIO 

1. Introdução ........................................................................................................... 14 

2. Objetivos ............................................................................................................. 17 

2.1 Objetivos específicos ................................................................................... 17 

3. Revisão bibliográfica ........................................................................................... 19 

3.1 Molibdatos .................................................................................................... 19 

3.2 Sonoquímica ................................................................................................ 23 

3.3 Tratamento de efluentes .............................................................................. 29 

3.3.1 Adsorção ............................................................................................... 30 

3.4 Processos Oxidativos Avançados ................................................................ 31 

3.5 Corante azul de metileno ............................................................................. 33 

4. Materiais e métodos............................................................................................ 35 

4.1 Procedimento experimental .......................................................................... 35 

4.2 Caracterizações ........................................................................................... 38 

4.2.1 Difração de raios-x ................................................................................. 38 

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo ................. 38 

4.2.3 Espectroscopia do UV-Visível ............................................................... 38 

4.2.4 Atividade catalítica ................................................................................. 40 

5. Resultados .......................................................................................................... 43 

5.1 Difração de raios-x ....................................................................................... 43 

5.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo ....................... 49 

5.3 Calculo do band gap óptico .......................................................................... 58 

5.4 Catalise ........................................................................................................ 62 

5.4.1 Adsorbância ........................................................................................... 65 

5.4.2 Fotocatálise ........................................................................................... 71 

6. Conclusões ......................................................................................................... 78 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de fases do sistema MoO3-Ag2O. .............................................. 20 

Figura 2: Esquema de ponteira ultrassônica em invólucro acústico. Adaptado de 

Branson 2001. ........................................................................................................... 24 

Figura 3: Efeito da propagação de ondas sonoras sobre partículas dispersas em meio 

liquido. Adaptado de Brown 1988. ............................................................................. 25 

Figura 4: Efeito das oscilações de pressão no fenômeno de cavitação. ................... 26 

Figura 5: Ilustração da bolha formada na cavitação e sua vizinhança. Adaptado de 

Mason 2002 ............................................................................................................... 27 

Figura 6: Processo de emulsificação durante sonoquímica de solução heterogênea. 

Adaptado de Mason 2002 ......................................................................................... 28 

Figura 7: Efeito da cavitação sob partículas dispersas em meio liquido. Adaptado de 

Mason 2002. .............................................................................................................. 29 

Figura 8: Organograma dos métodos para tratamento de efluentes. ........................ 30 

Figura 9: Ilustração do processo de foto excitação de um semicondutor para formação 

das e dos raciais •OH ................................................................................................ 32 

Figura 10: Estrutura do corante orgânico azul de metileno (MB). ............................. 33 

Figura 11: Fluxograma do procedimento de síntese dos molibdatos de prata em 

ponteira ultrassônica por 16 minutos. ........................................................................ 36 

Figura 12: Imagem digital da ponteira ultrassônica utilizada no experimento. .......... 37 

Figura 13: Imagens digitais do fotorreator: a) dimensões visão frontal; b) visão interna 

da placa magnética. .................................................................................................. 40 

Figura 14: Padrões de DRX das amostras obtidas entre pH 1 e 2 e carta referencia 

JCPDS 39-0045. ....................................................................................................... 44 

Figura 15: Padrões de DRX das amostras obtidas em pH 3 e 4 pelo método 

sonoquímico e mistura sem ácido molibdico sem adição de ácido nítrico ou hidróxido 

de amônia, nem do método sonoquímico (carta referência ICDD-154826). ............. 45 

Figura 16: Padrões de DRX das amostras obtidas: a) em método sonoquímico por 16 

minutos em pH 5; b) ampliação da área destacada em (a). ...................................... 47 

file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402806
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402806
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402808
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402808
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402809
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402809
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402810
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402810
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402814
file:///C:/Users/Erik/Desktop/Dissertação/Dissertação%20-%20Erik%20Ferreira%20-%20UFRN.docx%23_Toc530402814


Figura 17: Padrões de DRX das amostras obtidas em pH 6, 7 e 8 e carta referência 

JCPDS 08-0473. ....................................................................................................... 48 

Figura 18: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 1. .............................................................................................. 49 

Figura 19: Imagem obtida por MEV- das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 2. .............................................................................................. 50 

Figura 20: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 3. .............................................................................................. 51 

Figura 21: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 4. .............................................................................................. 51 

Figura 22: Histograma de distribuição dos diâmetros para as amostras obtidas em 

meio reacional com pH 1 a 4 ..................................................................................... 52 

Figura 23: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas por coprecipitação 

obtido em pH 4 sem HHO3 e NH4OH. ...................................................................... 54 

Figura 24: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 5. .............................................................................................. 55 

Figura 25: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 6 ............................................................................................... 57 

Figura 26: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 7 ............................................................................................... 57 

Figura 27: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico pH 8 ..................................................................................................... 58 

Figura 28: Extrapolação do espectro de absorbância do UV-Visível para estimativa do 

Egap indireto. ............................................................................................................ 59 

Figura 29: Variação da concentração do corante azul de metileno pelo tempo de 

ensaio para as amostras obtidas através do método sonoquímico. .......................... 63 

Figura 30: Variação da concentração do corante azul de metileno pelo tempo do 

ensaio de equilíbrio de adsorção-dessorção. ............................................................ 65 

Figura 31: Pós de molibdatos de prata obtidos após 1 ciclo de adsorção das amostras 

de pH (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5, (f) 6. .................................................................. 66 

Figura 32: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 1. ........................... 67 

Figura 33: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 2. ........................... 68 



Figura 34: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 3. ........................... 69 

Figura 35: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 4. ........................... 70 

Figura 36: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 5. ........................... 72 

Figura 37: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 6. ........................... 73 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Estado da arte na síntese dos molibdatos de prata disponíveis na literatura.

 .................................................................................................................................. 22 

Tabela 2: Reagentes utilizados na síntese dos molibdatos de prata pelo método de 

sonoquímica. ............................................................................................................. 35 

Tabela 3: Estruturas cristalinas dos molibdatos de prata obtidos pelo método 

sonoquímico em função do pH. ................................................................................. 43 

Tabela 4: Valores de Egap indireto obtidos pela extrapolação do espectro de 

absorbância UV-Vis. .................................................................................................. 60 

Tabela 5: Valores de Egap estimados para as amostras obtidas pelo método 

sonoquímico e estruturas equivalente encontradas na literatura. ............................. 61 

  



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

MB Azul de metileno 

Mo Molibdênio  

Ag  Prata  

DRX  Difração de raios-X  

MEV-FEG  Microscopia eletrônica de varredura 
com emissão de campo  

Egap Energia de gap  

eV Elétron volts 

•OH  Radical Hidroxila  

BV  Banca de Valência  

BC  Banda de Condução  

Nm Unidade de medida nanômetro 

pH  Potencial hidrogeniônico  

POA Processos oxidativos avançados 

K  Coeficiente de absorção 

Α Absorbância 

V Frequência 

H Constante de Planck 

Rpm Rotações por minuto 

mL Unidade de medida mililitros 

e-  Elétron  

h+  Buracos eletrônicos  

Hv Energia do fóton 

UV-Vis  Espectroscopia de absorção na 
região do UV-Vis  

Å Unidade de medida angstrom 

R Refletância 

u.a.  Unidades arbitrárias  

2D Estrutura com 1 dimensão 
nanométrica 

1D Estrutura com 2 dimensões 
nanométricas 

 



13 
 

 

 

 

 

Capitulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

  



14 
 

1. Introdução 

A pesquisa na síntese de novos materiais faz parte do cotidiano de grandes 

centros de pesquisa e indústria, pois a variação dos parâmetros de sínteses bem 

estabelecidas pode acarretar mudanças nas propriedades físicas e químicas que 

levam a variadas aplicações tecnológicas. Por apresentarem excelentes propriedades 

para aplicações tecnológicas diversas, os materiais nanoestruturados vêm sendo 

continuamente desenvolvidos e estudados pela comunidade cientifica e industrial [1]–

[4]. Almejando novas técnicas ou rotas de síntese capazes de facilitar a obtenção de 

nanoestruturados com diferentes estruturas e morfologias. 

Dentre os materiais nanoestruturados, os molibdatos vêm sendo bastante 

explorados pela comunidade científica por serem capaz de apresentar variadas 

estruturas e morfologias, com seu elevado potencial de aplicações abrangendo os  

cintiladores [5], fotoluminescentes [6], lasers de estado sólido [7], fibras ópticas [8], 

sensores de humidade [9], eletrodos de bateria [10], fotocatálise [11], entre outros [8], 

[12], [13]. Dentre as famílias de molibdatos, os molibdatos de prata apresenta uma 

alta concentração de trabalhos publicados explorando os métodos de síntese 

hidrotérmico [11], coprecipitação [14], reação do estado solido [15], microemulsão 

[16], entre outras [17]–[19]. Onde já foram estudas suas propriedades bactericidas 

[20], de fotoluminescência [14], de aplicação em sensores [19] e fotocatalíticas [21].  

O estudo de diferentes métodos de síntese proporciona diferentes 

estruturas e morfologias, proporcionando consequentemente, diferentes 

propriedades. O método sonoquímico vem sendo utilizado na síntese de diferentes 

materiais devido sua elevada eficiência na obtenção de pós nanoestruturados e 

eliminação da necessidade de posterior tratamento [6], [22], [23]. Tendo sido 

recentemente aplicado em estudos de atividades catalíticas, essenciais para o 

desenvolvimento de materiais capazes de acelerar os processos de descontaminação 

de diversos processos industriais [20], [24].  

Nesta dissertação a síntese de três estruturas de molibdatos de prata com 

morfologias distintas foram obtidos através do método sonoquímico a partir da 

estequiometria de 2:1 mols de Ag:Mo respectivamente, variando-se apenas o pH do 

meio reacional. Obtendo-se nano e microestruturados por uma via de síntese simples, 
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eficiente e de baixo custo.  

Os molibdatos de prata obtidos, foram caracterizados estruturalmente 

como Ag2Mo3O10
.2H2O, Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4 através da técnica de difração de raios-

x (DRX). Com partículas apresentando morfologia de nanobastões ou partículas 

micrométricas irregulares em função do pH do meio reacional de síntese, sendo 

observadas através da técnica de microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FEG). A aplicabilidade dos pós de molibdato de prata obtidos como 

catalisadores de descontaminação de águas residuais foi avaliada pela demoção do 

corante de azul de metileno (MB) através da exposição de solução aquosa 

contaminada pelo corante aos catalisadores de molibdatos de prata, que atuaram 

como catalisadores adsorventes e fotocatalíticos. A potencial aplicação dos materiais 

obtidos nesta dissertação foi corroborada pela estabilidade dos catalisadores após 3 

ciclos de catalise e remoção do corante MB. 
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2. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação foi obter pós de molibdatos de prata 

nanoestruturados a partir do método sonoquímico. 

2.1 Objetivos específicos 

• Verificar a influência do pH na estrutura e morfologia dos molibdatos 

de prata obtidos pelo método sonoquímico; 

• Avaliar o desempenho catalítico dos pós de molibdato de prata na 

remoção do corante azul de metileno de soluções aquosas; 

• Avaliar a estabilidade dos catalisadores obtidos após 3 ciclos 

catalíticos. 
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3. Revisão bibliográfica 

3.1 Molibdatos 

Os molibdatos formam a classe de materiais que tem como principal 

componente químico o metal de transição molibdênio, sendo compostos por cátions 

metálicos ligados a ânions de molibdatos MoOx
2-, que podem apresentar geometria 

tetraédrica com 4 átomos de oxigênios nos vértices do tetraedro coordenando o 

molibdênio no centro, ou geometria octaédrica com 6 átomos de oxigênio nos vértices 

do octaedro coordenando com o molibdênio no centro. Por formar uma ampla gama 

de fases e estruturas cristalinas, com propriedades físico-químicas variadas, constitui 

uma atraente classe de material do ponto de vista tecnológico [19], [25], [26]. Se 

destacando em aplicações de eletro-ópticas, fotoluminescentes e catalíticas [8], [27], 

com suas aplicações se estendendo até aplicações como agentes antivirais e 

bactericidas [28], sensores de umidade e dispositivos controlados por micro-ondas[8], 

[29]. Com estudos em continuo desenvolvimento para obtenção de novas 

propriedades de aplicações através da manipulação de suas estruturas e morfologias. 

Quando os ânions de molibdênio estão unidos a cátions de prata, assumem 

diversas estruturas entre as quais podem ser listadas a Ag2MoO4, Ag2Mo2O7 e 

Ag2Mo3O10, representantes da família dos molibdatos de prata com propriedades 

variadas o suficientes para torná-las apropriadas a aplicações tribológicas, ópticas, 

elétricas, catalíticas e bactericidas.[24], [30]–[33]  

Os primeiros registros disponíveis na literatura referentes aos molibdatos 

de prata datam de 1922, onde Wyckoff estudou a estrutura e propôs o primeiro arranjo 

cristalino para o Ag2MoO4 [34], com trabalhos posteriores, já na década de 70 em que 

Gatehouse et al., estudando as estruturas de Ag2MoO4, Ag2Mo2O7 e Ag6Mo10O33 [35]–

[37], e apenas na década de 90 sendo proposto por Wenda et al. o diagrama termal 

do sistema MoO3-Ag2O (Figura 1) [38]–[40]. Com os molibdatos de prata até então, 

sendo obtidos majoritariamente através de reações do estado solido. 
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Figura 1: Diagrama de fases do sistema MoO3-Ag2O. 

 

Apenas a partir do trabalho de Cui et al. 2004, são mencionados a obtenção 

de molibdatos de prata a partir de síntese química, onde através da síntese 

hidrotérmica, foi obtido molibdatos de prata nanoestruturados com morfologia de 

nanobastões [41]. Bhattacharya et al. 2007, obteve nanopartículas de Ag2MoO4, 

nanobastões de Ag2Mo2O7 e nanofios de Ag6Mo10O33 por têmpera de fusão [42], e 

Feng et al. 2011, reportando pela primeira vez fios ultralongos de Ag2Mo3O10.
1.8H2O 

obtidos pelo método hidrotérmico [31]. 

A partir do trabalho de Li et al. 2013, foi reportado a síntese de Ag2MoO4 

com morfologias singulares não apresentadas até então, apresentando partículas na 

forma de cubos com 2 µm de lado [43], Gouveia et al. 2014, aprofundando os estudos 

em relação a esta morfologia e a influência dos parâmetros de síntese para sua 

formação e propriedades fotoluminescentes [44]. Fabbro et al. 2015, aprofundaram os 

conhecimentos quanto a formação e crescimento preferência dos planos cristalinos 

do Ag2MoO4 através da combinação de estudos experimentais e teóricos desta 

estrutura, obtendo resultados coerentes e sugerindo possíveis mecanismos de 

crescimento das partículas [45]. Mais atualmente, a morfologia bastante singular de 

borboletas nanométricas foi obtido por Wang et al. 2017, onde através da síntese 
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assistida por polyvinylpyrrolidone foi possível obter nanoestruturados 2D com boa 

atividade fotocatalítica [21]. 

As estruturas cristalinas Ag6M10O33, Ag2Mo2O7 e Ag2Mo3O10 

nanoestruturadas foram obtidas com morfologia 1D. Feng et al. 2011, obtiveram a 

partir da síntese hidrotérmico, nanofios de Ag6M10O33 ultralongos, enquanto Bao et al. 

2013, obteve a mesma estrutura e morfologia através da coprecipitação controlada do 

molibdato de prata por ácido silicotúngstico e propanol [19], [31]. O Ag2Mo2O7 foi 

reportado na literatura com simetria monoclínica por Saito et al. 2013, e Zhang et al. 

2017, como nanofios e nanobastões respectivamente, com ambos trabalhos sendo 

obtidos pelo método hidrotérmico [10], [46]. Enquanto Cui et al. 2014, reportou 

nanofios de Ag2Mo2O7 com simetria triclínica. O composto Ag2Mo3O10 hidratado foi 

reportado na literatura por Wang et al. 2013, obtido através do método hidrotérmico 

com morfologia de nanofios, enquanto as mesmas estrutura e morfologia foi obtida 

por Hakouk et al. 2013 por uma síntese complexa denominada soft-chemistry [47], 

[48]. 

Um resumo com as técnicas de obtenção dos molibdatos de prata, os 

compostos encontrados e parâmetros de sínteses é apresentado na Tabela 1. 

 

  



22 
 

Tabela 1: Estado da arte na síntese dos molibdatos de prata disponíveis na 

literatura. 

 

  

Autor  Método de síntese  Resultado 

Cui et al., 2004  
Hidrotérmico 140ºC 

12h 
 

β-AgMoO4 pH7 
Ag6Mo10O33 + Ag2Mo2O7 pH5 
Mo17O47 + Ag6Mo10O33 pH1 

Nagaraju et al., 2008  
Hidrotérmico 

140~200ºC 12~70h 
 

Ag6Mo10O33 
Mo17O47 

Ag2Mo2O7 

Kim et al., 2010  
Reação no estado 
solido 450ºC 48h 

 t-Ag2Mo2O7 

Saito et al., 2013  
Reflux method 5h 
calcinação 400ºC 

 m-Ag2Mo2O7 

Singh et al., 2012  
Hidrotérmico 150ºC 

for 12h 
 

t-Ag2Mo2O7 pH5 
m-Ag2Mo2O7 pH3 e 4 

Gulbínski et al., 2006  
Pulverização 

Magnética 
 

Ag2Mo4O13 
Ag2Mo2O7 
β-Ag2MoO4 

Hakouk et al., 2013  
Hidrotérmico 120 °C 

por 6h 
 o-Ag2Mo3O10·2H2O 

Mondal et al., 2014  Coprecipitação  Ag1.92Mo3O10·H2O 

Cunha et al., 2015  
Coprecipitação com 
Solventes Polares 

 β-Ag2MoO4 

Jiang et al., 2015  Polimerização  β-Ag2MoO4 

Kumar et al., 2016  
Hidrotérmico 120 

°C por 8 h 
 β-Ag2MoO4 

Fabbro et al., 2016  Coprecipitação  β-Ag2MoO4 

Chen et al., 2016  
Reações no Estado 

Solido 
 t-Ag2Mo2O7 

zhang et al., 2017  Hidrotérmico  m-Ag2Mo2O7 

Oliveira et al., 2017  
Hidrotérmico 150 

°C por 1 h 
 β-Ag2MoO4 
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3.2 Sonoquímica 

A técnica de sonoquímica consiste do emprego de energia acústica 

ultrassónica para acelerar ou modificar a reatividade de sistemas químicos em um 

meio líquido qualquer, sem a necessidade de o sistema utilizar de espécimes polares, 

condutoras, ou cromóforas, utilizando apenas de frequências sonoras ultrassônicas, 

acima de 20kHz. Podendo ser classificada como ultrassónicas baixas (20kHz a 

100kHz), medias (100KHz a 1MHz) e altas (1 a 10 MHz). [49], [50] 

A Sonoquímica começou a ser investigada sistematicamente na primeira 

metade do século 20 com o estudo de certas reações químicas, sendo empregada 

tecnologicamente pela primeira vez em 1927, com o estudo da sonólise da água [51]. 

A aplicação da sonoquímica na química passou a se tornar mais corriqueira a partir 

da década de 1960, primeiramente com os equipamentos de banhos ultrassônicos 

usados para limpeza de peças nas indústrias e nos laboratórios de pesquisa, com sua 

aplicação evoluindo gradativamente aos estudos envolvendo o aumento da 

reatividade de sistemas químicos por ser capaz de gerar condições extremas de 

temperatura e pressão que levam a produção de partículas com características 

especiais [52].  

O ultrassom é gerado pela conversão de energia elétrica em mecânica 

através de transdutores de cerâmicas piezoeléctricas, que convertem a corrente 

elétrica alternada de alta frequência em vibrações mecânicas de compressão e 

expansão. Tais vibrações são transferidas para o meio reacional por uma barra 

metálica chamada de trompa sônica ou sonda sonoquímica, capaz de ampliar a 

energia acústica do transdutor piezoeléctrico inserido no seu interior em até 100 

vezes, e também tem função de isolar o transdutor da reação química, permitindo que 

seja inserida diretamente no meio reacional [50]. Na Figura 2 é apresentava um 

esquema do sistema sonoquímico utilizado nesta dissertação. 
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Figura 2: Esquema de ponteira ultrassônica em invólucro acústico. Adaptado de 

Branson 2001. 

 

A irradiação das vibrações mecânicas de alta frequência no meio liquido 

gera uma onda sonora longitudinal com direção do efeito de propagação paralela a 

direção de expansão do piezoeléctrico, com ciclos oscilatórios de compressão e de 

rarefação através do meio liquido [53]. Por este efeito se tratar de ondas elásticas, não 

envolve o transporte de matéria, todas as partículas do sistema vibram ciclicamente 

em torno do ponto de equilíbrio, com a partícula se deslocando para frente na 

compressão, sentido de propagação da onda, e em seguida sendo sugada para traz 

pelo efeito de rarefação Figura 3 [54].  
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A propagação da onda no meio liquido provoca diversos fenômenos físicos, 

entre os quais o principal é o efeito de cavitação acústica. A cavitação acústica ocorre 

por meio do efeito de rarefação que exerce uma pressão negativa suficientemente 

intensa para romper as interações intermoleculares do liquido, formando cavidades 

que criam microbolhas que crescem com a absorção da energia acústica conforme 

ilustrado na Figura 4. O vácuo no interior da bolha é capaz de induzir a difusão de 

vapores do liquido e reagentes voláteis para seu interior. A expansão e crescimento 

da bolha ocorre até o ponto em que o liquido da sua vizinhança exerce uma pressão 

suficientemente grande sobre a sua superfície externa, colapsando-a sob o efeito de 

compressão [55]. 

 

Figura 3: Efeito da propagação de ondas sonoras sobre partículas 

dispersas em meio liquido. Adaptado de Brown 1988. 
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Figura 4: Efeito das oscilações de pressão no fenômeno de cavitação. 

 

O colapso das bolhas gera vapores com temperaturas de até 5000K e 

pressões de 1000 a 3000 atm. [53].  Estes valores físicos extremos desencadeiam 

efeitos no interior da bolha, que pode ser considerada um micro reator capaz de gerar 

a decomposição do material contido no seu interior, onde a alta taxa de resfriamento 

geralmente não permite a cristalização dos materiais, produzindo na maioria das 

vezes produtos amorfos. Entretanto, as reações que ocorrem no interior das bolhas 

não são isoladas, influenciando suas adjacências conforme ilustrado na Figura 5, 

sendo a região interfacial entre bolha e solvente a mais importante na síntese de 

nanoestruturados cristalinos. 
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As reações secundarias que ocorrem nas adjacências da bolha colapsada, 

obtêm energia da rápida absorção do calor desprendido durante o colapso da bolha. 

Apesar de as reações secundarias não atingirem temperaturas tão elevadas quanto 

no interior da bolha, e apresentarem tempo de vida de microssegundos, com 

velocidades de aquecimento e resfriamento da ordem de 1010 K.s-1, ainda é suficiente 

para romper ligações químicas e induzir uma variedade de reações [56]. Sendo destas 

reações interfaciais que surgem partículas nanocristalinas [6], [23]. 

O efeito da cavitação obtido na sonoquímica atua de forma diferente em 

sistemas homogêneos e heterogêneos. Com uma fase liquida homogênea, a bolha 

possuirá vapores proveniente do meio líquido ou de reagentes voláteis. No colapso da 

bolha, os vapores são submetidos a aumentos de temperatura e pressão 

extremamente elevados, resultando numa fragmentação molecular, com a geração de 

espécies radicalares altamente reativas [53]. 

Para o caso da cavitação em meios heterogêneos, comumente mais 

estudado na sonoquímica. As bolhas formadas perto da interface heterogênea são 

fortemente deformadas, com um jato de líquido se propaga pela bolha a uma 

velocidade muito alta, Figura 6. Na interface líquido-líquido, o intenso movimento das 

Figura 5: Ilustração da bolha formada na cavitação e 

sua vizinhança. Adaptado de Mason 2002 
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bolhas produz uma injeção mútua de gotas de um líquido no outro, ou seja, uma 

emulsão. Tais emulsões, geradas por ultrassom, são muito pequenas e mais estáveis 

que as emulsões convencionais, não precisam de surfactantes para manter a 

estabilidade, e são capaz de catalisar reações químicas [53]. 

 

 

Quando existe a interface entre partículas e meio liquido conforme Figura 

7, a cavitação pode gerar energia suficiente para produzir diversos efeitos nas 

partículas. Para pós bastante finos, partículas podem ser aceleradas o suficiente para 

se fundirem ou gerar abrasam superficial durante sua colisão. Em pós mais grosseiros, 

a cavitação é capaz de fragmentar a partícula, aumentando sua área superficial e 

gerando novos sítios de nucleação.  

Figura 6: Processo de emulsificação durante sonoquímica de solução 

heterogênea. Adaptado de Mason 2002 
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Como o efeito do ultrassom em reações químicas depende da 

suscetibilidade a vibração acústica do meio reacional, pode-se alterar a velocidade e 

sentido da reação através da emulsificação dos componentes líquidos, dispersar 

componentes sólidos ou catalisadores, gerar degaseamento, previr sedimentação e 

aglomeração dos reagentes, obter agitação intensa, e a quebra das interações entre 

soluto e solvente, mantendo uma elevada área superficial. Sendo as reações neste 

meio denominadas de extrínsecas quando ocorrem fora do meio ultrassônico, mas 

são modificadas por ele, e intrínsecas quando necessitam do meio ultrassônico para 

ocorrer.  

 

3.3 Tratamento de efluentes 

Existem vários tipos de tratamento de efluentes industriais para remoção 

de corantes, quase sempre envolvendo altos custos e decomposição dos corantes em 

compostos intermediários que tornam o efluente mais toxico. Entre os métodos podem 

Figura 7: Efeito da cavitação sob partículas dispersas em meio liquido. 

Adaptado de Mason 2002. 
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ser citados os métodos: físico-químicos de adsorção e troca iônica, onde apesar da 

remoção do corante, esta ocorre por transferência de fase, não ocorrendo a 

mineralização do mesmo a espécimes não toxicas [57], [58]. E os processos oxidativos 

avançados que apesar de considerável sucesso na mineralização dos corantes 

orgânicos, se não for corretamente empregado pode gerar compostos intermediários 

tóxicos[59].  

 

 
Figura 8: Organograma dos métodos para tratamento de efluentes. 

 

 

3.3.1 Adsorção 

Define-se adsorção como o fenômeno físico-químico pelo qual moléculas 

de uma fase fluida é transferida para a superfície de uma fase sólida [60]. Do ponto 

de vista termodinâmico, a adsorção pode ser explicada pela ação de forças atrativas 

perpendiculares ao plano da superfície da fase sólida, a qual passa a apresentar 

instauração. De acordo com as forças atuantes, pode-se distinguir dois tipos de 

adsorção, a física e a química [61]. A adsorção física, também é resultado 

principalmente de interações de Van der Waals de longo alcance, que ocorre 

geralmente com deposição de mais de uma camada de adsorvato, porém são 

relativamente fracas e podem ser reversíveis [62]. A adsorção química, por sua vez, 

é proveniente de interações muito mais fortes entre adsorvato e adsorvente. Esse 
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processo se caracteriza pela transferência de elétrons, equivalente à formação de 

uma ligação química entre as moléculas do fluido e a superfície do sólido. Essas 

interações são mais específicas e se limitam à formação de uma monocamada. A 

capacidade adsortiva é altamente dependente da concentração inicial da solução, e 

da área superficial com sítios disponíveis na superfície do adsorvente [62]. 

 

3.4 Processos Oxidativos Avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA), são processos baseados na 

geração de radicais livres, em especial o radical hidroxila (•OH) que devido sua 

reatividade e poder oxidante é capaz de promover a completa mineralização de 

diversos poluentes [63]. O radical •OH reage com os poluentes por adição a dupla 

ligação ou por abstração do átomo de hidrogênio, resultando na formação de radicais 

orgânicos que reagem com oxigênio, e dá início a uma série de reações de 

degradação que podem resultar em espécies inócuas de CO2 e H2O [64]. 

Por se tratar de processos não seletivos, podem degradar inúmeros 

compostos e ser usados em fase aquosa, gasosa ou adsorvido em uma matriz solida 

[65]. Existe diferentes sistemas reacionais para formação do radical •OH, tais como 

reagente de Fenton (H2O2/Fe2+), UV/H2O2 e radiação em semicondutores. Podendo 

ser classificados em sistemas homogêneos com ou sem presença de irradiação ultra 

violeta (UV) ou heterogêneos, onde há a presença de catalisadores sólidos ativados 

por irradiação UV ou visível [64]. 

Nos sistemas heterogêneos, a reação dita fotocatálise é ativada quando 

um catalisador semicondutor é excitado por um fóton com energia suficiente grande 

para provocar a promoção de um elétron na banda de valência (BV) do semicondutor 

para sua banda de condução (BC). Para que este processo ocorra a energia do fóton 

deve ser maior ou igual a energia do band gap (Egap) do semicondutor. A Figura 9 

ilustrada o processo de fotoexcitação dos semicondutores, onde um elétron (e-) é 

promovido para a BC, deixando uma lacuna (h+) na BV que pode reagir com H2O ou 

OH- adsorvidos à superfície do semicondutor e formar radicais •OH. Enquanto os 

elétrons livres na BC podem reagir com o O2 para através de uma série de reações 
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produzir o radical •OH [23], [59], [66] 

 

 

Figura 9: Ilustração do processo de foto excitação de um semicondutor para 

formação das e dos raciais •OH 

 

A combinação de sítios ativos dos pares elétron/lacuna (e- / h+), formam 

sítios ativos que atuam como oxidantes e redutores, catalisando as reações de 

fotoquímica, e degradando moléculas adsorvidas na superfície do catalisador [67],[68]. 

Como os mecanismos descritos acontecem na superfície do catalisador, maiores 

áreas superfícies forneceram maiores quantidades de sítios ativos e 

consequentemente maior taxa de formação de radicais livres e velocidade de 

degradação [69].  
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3.5 Corante azul de metileno 

Corantes são compostos aromáticos e heterocíclicos capazes de absorver 

ou emitir radiação no espectro de luz visível de maneira seletiva. Estima-se que mais 

de 10000 diferentes corantes e pigmentos são usados industrialmente, resultando em 

um consumo anual da ordem de 800 mil toneladas de colorantes, das quais 26.500 

alimentam a indústria Brasileira [70]. O azul de metileno (MB) é um corante 

pertencente à classe das fenotiazinas. Largamente empregado nas indústrias têxtil e 

de papel, trata-se de uma molécula orgânica, aromática, heterocíclica e solúvel em 

água ou álcool [71]. De composição química C16H18SN3Cl.3H2O ilustrada na Figura 

10, é um corante catiônico, que em solução aquosa se dissocia em ânions cloreto e 

cátions “azul de metileno”. Devido sua característica catiônica, o MB pode ser 

removido de efluentes por intermédio de mecanismos de adsorção física, e/ou 

fotocatálise, sendo ideal para analise destas propriedades propostas ao estudo desta 

dissertação. 

 

 
Figura 10: Estrutura do corante orgânico azul de metileno (MB). 
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4. Materiais e métodos 

4.1 Procedimento experimental 

Todos molibdatos de prata obtidos nesta dissertação foram preparados a 

partir dos precursores listados na Tabela 2 através do método sonoquímico. 

Primeiramente uma análise exploratória do efeito do método sonoquímico sobre as 

soluções precursoras foi realizado para os valores de 2, 4, 8, 16, 32 e 64 minutos, 

onde pôde-se definir o tempo mínimo de 16 minutos para precipitação dos pós de 

molibdatos de prata entre o pH 1 e 8.  

 

Tabela 2: Reagentes utilizados na síntese dos molibdatos de prata pelo método de 

sonoquímica. 

Reagente 

 

Formula Química 

 

Fornecedor 

 

Pureza 

Nitrato de Prata AgNO3 
Strem 

Chemicals 
99,9% 

Ácido Molibdico H2MoO4 Alfa Aesar 85% 

Ácido Nítrico HNO3 Synth 65% 

Hidróxido de Amônio NH4OH Synth 27% 

 

 

A Figura 11 ilustra o fluxograma do procedimento experimental adotado 

para a obtenção dos pós de molibdato de prata em estequiometria fixada nas 

proporções de Ag e Mo de (2:1). Inicialmente foi preparada uma solução de 10 mmol 

de nitrato de prata dissolvido em 30 mL de água destilada, e uma segunda solução de 

5 mmol de ácido molibdico dissolvido em 60 mL de água destilada, com ambas 

soluções aquosas de prata (Ag(aq)) e molibdênio (Mo(aq)) sendo homogeneizadas em 

béqueres separados em banho ultrassom, modelo 1510 Branson 42Khz por 15 

minutos. Após homogeneização das soluções de prata e molibdênio, a solução de 

Mo(aq) foi levada para placa térmica com agitação magnética até estabilização em 40ºC 
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por 10 minutos. O passo seguinte foi de regular o pH do meio reacional utilizando de 

ácido nítrico (HNO3) e hidróxido de amônio (NH4OH) para os valores desejados. E por 

fim a solução de prata foi adicionada cuidadosamente a solução de molibdênio sob 

agitação magnética, onde permaneceu sob aquecimento e agitação magnética por 20 

minutos. Após agitação magnética as soluções foram esfriadas até a temperatura 

ambiente para pôr fim aferir-se o valor de pH da solução final. Todo o procedimento é 

ilustrado na Figura 11. 

 

 
 

 

Ao adicionar HNO3 o pH da solução é ajustado para os valores de pH 4, 3 

e 2, formando um precipitado amarelo turvo e gelatinoso. Com pH 1 nenhum 

precipitado é formado, e material solido só é observado após a aplicação do método 

Figura 11: Fluxograma do procedimento de síntese dos molibdatos de prata em 

ponteira ultrassônica por 16 minutos. 
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sonoquímico. Ao adicionar NH4OH o pH da solução é ajustado para os valores de pH 

5, 6 e 7 formando um precipitado branco e denso. Com pH 8 nenhum precipitado é 

formado, e material solido só é observado após aplicação dos 16 minutos do método 

sonoquímico. Em pH 9, 10 e 11 nenhum material é formado mesmo após a aplicação 

do método sonoquímico por 16 minutos. 

O método sonoquímico foi realizada em mini ponteira ultrassônica no 

processador ultrassônico Branson Ultrasonics Sonifier, modelo S-450 Figura 12, com 

potência de 400 Watts e frequência de 25KHz. O equipamento foi ajustado para modo 

continuo em amplitude de 60% e permanência de 16 minutos para todas as amostras. 

Após a ação da ponteira ultrassônica, as soluções de pH 1, 2, 3 e 4 formaram um 

material gelatinoso de cor amarelo esverdeado vivo. As soluções de pH 5, 6, 7 e 8 

formaram sólidos cinzas e uma de fina camada de coloração cinza metálico na 

superfície do liquido. Para todas as amostras foi evidente o aumento no volume de 

material solido formado após os 16 minutos de aplicação do método sonoquímico. 

 

 

Figura 12: Imagem digital da ponteira ultrassônica utilizada no experimento. 
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Os materiais obtidos após o método sonoquímico foram lavados em água 

destilada por 3 vezes em centrifuga com rotação de 9000 rpm por 6 min, e secos em 

estufa a 100ºC por 24h. O material seco foi então desaglomerado em almofariz de 

ágata até que se obteve o material final em forma de pó. Para efeito de comparação, 

o precipitado obtido após a coprecipitação do material obtido sem adição dos 

controladores de pH, HNO3 e NH4OH, também foi analisado. 

4.2 Caracterizações 

Todos os pós obtidos pelo método sonoquímico em ponteira ultrassônica, 

foram classificados como molibdatos de prata e avaliados quanto a aplicabilidade na 

degradação do corante azul de metileno (MB) pelas técnicas descritas abaixo. 

4.2.1 Difração de raios-x 

Os pós foram caracterizados estruturalmente pela técnica de DRX no 

difratômetro modelo Shimadzu 7000 na faixa de varredura de 5 a 120º, com passo 

angular de 0,02º, velocidade de varredura 1º/min com radiação CuKα (λ= 1,5406 Å), 

com 40 kV e 30 mA. Com as fases cristalinas identificadas através do banco de dados 

JCPDS da ICDD (International Center for Diffraction Data) de 2016 utilizando o 

programa X’pert HighScore Plus da Panalitical. 

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

As imagens dos pós sintetizados foram obtidas através da técnica de 

microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo MEV-FEG da marca Carl 

Zeiss modelo Auriga 40 operando a 3 kV. Para esta análise, os pós foram dispersos 

em béquer com etanol em banho ultrassom, modelo 1510 Branson 42Khz e 

depositados sobre um substrato de silício com auxílio de micropipeta e fixada ao porta-

amostras por uma fita de carbono. Através da análise foi possível investigar as 

amostras quanto o seu tamanho, forma e textura superficial. 

4.2.3 Espectroscopia do UV-Visível 

As análises de Espectroscopia de Refletâncias Difusa na região do UV-Visível 

foram realizadas no Espectrômetro Shimadzu modelo UV-2600 com varredura na 
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faixa de comprimento de onda entre 200 a 800 nm. Para o cálculo da Egap, intervalo 

de energia mínima necessário para excitar os elétrons localizados na parte superior 

da banda de valência (BV) para a parte inferior da banda de condução (BC) [72], [73]. 

Para o cálculo da Egap foi utilizada a conversão dos dados de reflectância 

difusa para absorbância através do método de Kubelka-Munk [74], onde o valor de 

absorbância é calculado através da equação: 

 

𝛼 =
𝑘

𝑠
=

(1−𝑅)2

2𝑅
                                                                                             (1) 

 

Com α sendo a absorbância, k o coeficiente de absorção, s o coeficiente 

de dispersão e R o valor da reflectância de uma camada do material suficientemente 

espessa. 

A partir dos valores de α, utilizou-se o método de Wood e Tauc [75] para 

estimar a energia de band gap óptico através da equação: 

 

𝛼ℎ𝑣 ≈ (ℎ𝑣 − 𝐸𝑔𝑎𝑝)𝑝                                                                                 (2) 

 

Com h sendo a constante de Planck, v a frequência. A multiplicação do 

termo hv representa a energia do fóton, e p o coeficiente para os tipos de transições, 

podendo assumir os valores de 1/2 para transições diretas permitidas, 3/2 para 

transições diretas proibidas, 2 para transições indiretas permitidas e 3 para transições 

indiretas proibidas. Nas transições eletrônicas diretas, a excitação ocorre devido a 

energização por fótons. Enquanto que materiais com transições indiretas, é 

necessário em conjunto a energia do fóton, que seja necessário considerar à energia 

de vibração intrínseca da rede do material [76]. 

A partir do gráfico de (αhv)n por hv, pode-se extrapolar a porção linear da 

curva até o valor de (αhv)n = 0 para obter-se o valor estimado da Egap.  
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4.2.4 Atividade catalítica 

A atividade catalítica dos pós de molibdatos de prata obtidos foram 

analisados quanto à sua potencial aplicação como catalisador na degradação do 

corante orgânico azul de metileno (MB). A variação da concentração do MB foi 

monitorada através da mudança na intensidade de absorção óptica da solução de MB 

em concentração molar de 10-5 mol/L disposta em béquer de 50 mL nas proporções 

de 100 mL de corante para 0,1 g da amostra de semicondutor avaliada, durante o 

processo de degradação em câmara fotocatalítica. A mistura corante MB e pó 

analisado foi homogeneizada em banho ultrassônico modelo 1510 Branson 42Khz por 

10 minutos no escuro, apresentando ao final da homogeneização pH 5. Em seguida a 

mistura foi levada ao fotorreator, de dimensões 45x60x35 cm revestido por laminado 

de alumínio refletivo, e equipado com seis lâmpadas UV-TUV Philips modelo G-15T8 

de 15W, com intensidade máxima a 254 nm ≈ 4,9 eV apresentado na Figura 13.  

 

 

Figura 13: Imagens digitais do fotorreator: a) dimensões visão frontal; b) visão 

interna da placa magnética. 

 

 



41 
 

As soluções de MB e catalisadores foram mantidas sob agitação magnética 

e irradiação de luz ultravioleta (UV) constantes. Alíquotas da solução foram coletadas 

em intervalos de 10 minutos, centrifugadas (13000 rpm por 7 min) para remoção dos 

pós em suspensão e serem aferidas quanto sua concentração. Após análise primaria 

foi possível observar que processos adsortivos eram os principais envolvidos na 

variação da concentração do corante. Portando foi adotado uma segunda metodologia 

para aferir primeiramente a capacidade adsortiva dos pós estudados e em seguida 

sua capacidade fotocatalítica.  

A avaliação da capacidade adsortiva foi realizada dentro da câmara 

fotocatalítica sem a o uso da irradiação das lâmpadas UV. Onde o corante MB em 

concentração molar de 10-5 mol/L foi disposto em béquer de 50 mL nas proporções de 

100 mL de corante para 0,1 g da amostra avaliada em conformidade com o 

procedimento inicial, com a mistura de corante e pós misturadas na placa magnética. 

Sendo retirada a primeira alíquota de material para análise de absorbância após de 5 

min de agitação magnética, e demais alíquotas retiradas com intervalos de 10 minutos. 

 Após primeira rodada de análise, os pós de molibdato de prata obtidos pelo 

método sonoquímico foram divididos em dois grupos com base no seu comportamento 

inicial. O primeiro grupo de amostras analisadas foram capazes de remover 

completamente o MB sem necessidade de irradiação UV, portanto, foram analisados 

quanto sua capacidade adsortiva. O segundo grupo de amostras analisadas 

apresentou um limite ao diminuir a concentração do MB sem irradiação UV, portanto 

foram avaliadas sua capacidade fotocatalítica na remoção do MB após POA excitados 

por UV.  

Para avaliar a estabilidade dos pós de molibdato de prata obtidos, todos os 

pós foram submetidos a 3 ciclos de análise, e ao final de cada ciclo as soluções 

límpidas contendo os pós de molibdato de prata foram centrifugadas e lavadas em 

água destilada para remoção dos pós suspensos da solução inicial e secos em estufa 

por 24h a 60ºC para realização do reuso. 

Como o MB pode ser degradado sob irradiação ultravioleta pelo mecanismo 

de fotólise, primeiramente foi obtido os espectros de absorção em função do tempo 

de exposição do MB a irradiação UV da câmara catalítica.  
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5. Resultados 

5.1 Difração de raios-x 

A estrutura cristalina dos pós de molibdatos de prata obtidos pelo método 

sonoquímico, foram investigadas estruturalmente pela técnica de difração de raios-x 

(DRX) e estão apresentadas na Tabela 3. Os resultados do DRX indicam que as 

variações nas concentrações de H+ e OH- da solução precursora exercem forte 

influência na formação das estruturas cristalinas destes molibdatos, apresentando 

fases cristalinas em função da variação do pH da solução. Cui et al., obtiveram 

resultados semelhantes, obtendo para frações molares de 2:1 (Ag:Mo) diferentes 

fases cristalinas de molibdatos de prata através do controle do pH do meio reacional 

por NaOH e HNO3 [41]. Bao et al., estudaram a síntese de nanopartículas de 

molibdatos de prata e concluíram que o pH tem forte influência na formação destes 

compostos, observando que com o aumento no teor de H+, o produto de sua síntese 

derivava da fase Ag2MoO4 cúbica para a fase Ag6Mo10O33 triclínica [19]. Hashim et al., 

foram capazes de produzir a partir da fração molar de 2:1 (Ag:Mo), a fase Ag2Mo2O7 

monoclínica em meio reacional acidificado por HNO3 [77]. Enquanto Feng et al., 

ajustando o a razão molar para 2,5:1 (Ag:Mo) obtiveram a fase cristalina 

Ag2Mo3O10
.2H2O, as mesma estrutura encontrada para síntese em meio reacional de 

pH 1 e 2 obtidas nesta dissertação [31].  

 

Tabela 3: Estruturas cristalinas dos molibdatos de prata obtidos pelo método 

sonoquímico em função do pH. 

Meio 
Reacional 

 pH 1 pH 2  pH 3 pH 4  pH 5  pH 6 - 8 

Estrutura 
Cristalina 

 
 

Ag2Mo3O10
.2H2O  Ag2Mo2O7  

Ag2Mo2O7 

+ 
Ag2MoO4  

 Ag2MoO4 

 

A Figura 14 apresenta os difratogramas do material obtido pelo método 

sonoquímico. De acordo com os difratogramas, os pós obtidos em pH 1 e 2 

apresentaram estruturas semelhantes entre si, podendo ser indexada a fase cristalina 
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de simetria ortorrômbica Ag2Mo3O10
.2H2O da carta JCPDS 39-0045. A mesma 

estrutura foi obtida por Hakouk et al., através de uma síntese denominada “two-step 

soft-chemistry route”, e por Feng et al., 2011 por meio de síntese hidrotérmica em 

meio pH 2 e indexadas a mesma carta desta dissertação [31], [48].  

 

 
Figura 14: Padrões de DRX das amostras obtidas entre pH 1 e 2 e carta referencia 

JCPDS 39-0045. 

 

Na Figura 15 os difratogramas dos molibdatos de prata cuja solução foi 

ajustada ao pH 4 e 3 foram indexadas a fase cristalina Ag2Mo2O7 de simetria 

monoclínica pertencente ao grupo espacial P21/c1, correspondente a carta ICSD 

154826. Saito et al., obtiveram a fase monoclínica Ag2Mo2O7 com os parâmetros a = 

6,1138 Å, b = 13,1641 Å e c = 7,8730 Å com morfologia de nanofios [78]. Mais 

recentemente, Zhang et al., obtiveram a mesma fase cristalina de Ag2Mo2O7 

monoclínica com parâmetros a = 6,1315 Å, b = 13,1752 Å e c = 7,8811 Å com 

morfologia de nanobastões [10]. Como observado no difratograma da Figura 15, a 

mudança no pH não apresentou mudança entre as posições dos picos cristalinos das 
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estruturas obtidas, porém é evidente a variação das intensidades de diversos picos 

quando comparados com o difratograma do precipitado obtido após mistura dos 

reagentes de nitrato de prata e ácido molibdico sem adição de ácido nítrico ou 

hidróxido de amônia, nem do método sonoquímico. 

 

 
Figura 15: Padrões de DRX das amostras obtidas em pH 3 e 4 pelo método 

sonoquímico e mistura sem ácido molibdico sem adição de ácido nítrico ou hidróxido 

de amônia, nem do método sonoquímico (carta referência ICDD-154826). 

 

Para o valor de pH 5, observa-se no difratograma da Figura 16 (a, b), a 

presença majoritária de picos intensos referentes a fase cristalina β-Ag2MoO4 

pertencente ao grupo espacial Fd-3m indexado a carta JCPDS 08-0473 [79].  Oliveira 

et al., obtiveram a estrutura cristalina de β-Ag2MoO4 indexado a carta JCPDS 76-1746, 

em meio reacional de pH 8,5 regulado com adição KOH [20]. Enquanto Yang et al., 

obtiveram a fase β-Ag2MoO4 indexada a carta JCPDS 08-0473, em meio reacional de 
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pH 7 regulado com adição de NH4OH [25]. De acordo com a literatura e os resultados 

verificados neste estudo, foi observado a formação preferencial da fase β-Ag2MoO4 

com o uso de NH4OH na solução precursora, com valores de pH acima de 5. 

Entretanto, analisando a amplificação do difratograma na região entre 10 e 30º, pode-

se observar a presença residual de picos da fase cristalina Ag2Mo2O7 monoclínica, 

cuja presença foi comprovada pela presença dos nanobastões identificada através 

das analises micrográficas apresentadas na sessão seguinte. Indicando que a 

concentração de H+ no meio reacional para este pH ainda é suficientemente alta para 

proporcionar o crescimento da estrutura monoclínica Ag2Mo2O7. 
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Figura 16: Padrões de DRX das amostras obtidas: a) em método sonoquímico por 

16 minutos em pH 5; b) ampliação da área destacada em (a). 
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Os difratogramas das amostras obtidas em meio reacional de pH 6, 7 e 8 

obtidos através do método sonoquímico estão apresentados na Figura 17, e possuem 

estrutura cristalina β-Ag2MoO4 cúbica pertencente ao grupo espacial Fd-3m, sem a 

presença de quaisquer fases secundarias. Indicando a estabilidade e preferência para 

o crescimento estrutural de fase cristalina β-Ag2MoO4 cúbica na presença de meio 

reacional básico conforme discutido na literatura [44], [79], [80].  

 

 
Figura 17: Padrões de DRX das amostras obtidas em pH 6, 7 e 8 e carta referência 

JCPDS 08-0473. 
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5.2 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(MEV-FEG) foi utilizada para verificar a morfologia das partículas de molibdato de 

prata obtidas nesta dissertação. As Figura de 18 a 27 mostram as morfologias obtidas 

para os pós obtidos pelo método sonoquímico das amostras obtidas entre o pH 1 a 8. 

Analisando as micrografias pode-se relacionar as morfologias observadas 

diretamente aos difratogramas da sessão anterior, onde percebe-se que cada fase 

encontrada apresenta uma morfologia característica. Os pós de Ag2Mo3O10
.2H2O e 

Ag2Mo2O7 obtidos em meio reacional de pH 1 a 4 possuem morfologia características 

de nanobastões, como pode ser observado nas Figuras 18 a 21. Nas micrografias 

ilustradas nas Figura 18 a 20 pode-se observar que o método sonoquímico foi capaz 

de precipitar prata metálica na superfície dos nanobastões de forma homogênea [22]. 

 

 
Figura 18: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 1. 
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Figura 19: Imagem obtida por MEV- das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 2. 

 

As micrografias dos pós de estrutura cristalina Ag2Mo2O7 monoclínica, 

apresentadas nas Figuras 20 e 21 exibem estrutura de nanobastões semelhante as 

encontradas para estrutura Ag2Mo3O10
.2H2O ortorrômbica (Figuras 18 e 19). A 

morfologia de nanobastões e nanofios de diâmetro nanométrico é característico dos 

molibdatos de prata obtidos em pH acidificado [19], [31], [81], e esta morfologia, 

apesar de apresentar a formação de prata precipitada na sua superfície permanece 

estável mesmo após os efeitos de cavitação do método sonoquímico. Este 

comportamento sugere que apesar da mudança na estrutura cristalina, o pH da 

solução em meio ácido rico em H+ favorece o crescimento longitudinal das partículas, 

formando estruturas nanométricas 1D, evitando o crescimento diametral, fazendo com 

que para que ocorra a redução da energia superficial, seja necessário a junção com 

demais partículas alinhadas similarmente [17], [82].  
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Figura 20: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 3. 

 

 
Figura 21: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 4. 
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De acordo com a Figura 21, não foi possível identificar a presenta da prata 

precipitada na superfície das partículas obtidas em pH 4, e pôde ser observado o 

crescimento diametral das partículas através do mecanismos de Oriented Attachment 

(anexação orientada em tradução livre), seguido de sinterização das partículas 

alinhadas cristalograficamente cuja força motriz é diminuição da energia superficial 

através da eliminação das interfaces entre bastões [15]. 

A Figura 22 ilustra o tamanho médio dos diâmetros das amostras obtidas 

em meio reacional de pH 1 a 4. Percebe-se que o aumento do pH gera um aumento 

no diâmetro médio dos nanobastões e no desvio padrão, ou seja, a diminuição dos 

íons H+ gera uma variação e crescimento diametral nos nanobastões. Tal aumento no 

diâmetro médio provém da necessidade de diminuir a energia superficial dos 

nanobastões, fazendo com que ocorra uma maior taxa de sinterização entre os 

nanobastões alinhados paralelamente e, consequentemente, gerando um 

crescimento dos diâmetros dos mesmos [83]. 

 
Figura 22: Histograma de distribuição dos diâmetros para as amostras obtidas em 

meio reacional com pH 1 a 4 
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O fenômeno de precipitação da prata foi observado por Bao et al., onde 

obtiveram Ag6Mo10O33 em meio ácido e observaram que as partículas apresentaram 

crescimento preferencial na forma de fios, e quando expostos a radiação UV, 

formaram precipitados de partículas de prata metálica em sua superfície [19]. Cui et 

al. obtiveram nanofios de Ag6Mo10O33 de forma semelhante, com a diferença de que 

foi produzido precipitados de prata metálica em sua superfície quando irradiado por 

um feixe de elétrons [41]. Como destacado nas micrografias (Figuras 18-21), os pós 

de molibdato de prata obtidos neste trabalho apresentaram precipitados na sua 

superfície através dos mecanismos resultantes do método sonoquímico, resultado que 

está de acordo com os estudo apresentados por Andrade et al., onde o aparecimento 

de precipitados de prata metálica 0D na superfície das partículas é um efeito 

característico de materiais a base de prata obtidos pelo método sonoquímico [22], [84]. 

O precipitado cuja solução precursora manteve-se pura (sem adição de 

HNO3 e NH4OH), apesar de possuir seu difratograma indexado a estrutura cristalina 

monoclínica Ag2Mo2O7 (Figura 15) possui morfologia micrométrica na forma de ripas 

com sessão transversal na ordem de 1 µm. Esse comportamento reforça a hipóteses 

que os nanobastões necessitam da presença dos íons H+ e que a presença dos 

precipitados de prata necessita da energia proveniente do método sonoquímico para 

sua formação. 
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Figura 23: Imagem obtida por MEV-FEG das amostras obtidas por coprecipitação 

obtido em pH 4 sem HHO3 e NH4OH. 

 

A micrografia da amostra obtida em meio reacional de pH 5 obtida pelo 

método sonoquímico, corroboram com o difratograma apresentado no difratograma 

(Figura 16), onde é observado a formação de nanobastões característicos da estrutura 

monoclínica Ag2Mo2O7, porém mesmo as amostras possuindo escala diametral 

nanométrica, apresentam uma maior tendência a aglomeração, visando a redução 

ainda maior de sua energia superficial. Observa-se também a formação de partículas 

grosseiras sem forma especifica atribuídas a estrutura cristalina de β-Ag2MoO4 cubica 

[85]. O crescimento de partículas com morfologia tão distinta entre si no mesmo meio 

reacional é de difícil explicação, pois não ocorrem de forma independente e o 

mecanismo de coprecipitação não ser totalmente compreendido [86]. Entretanto o 

mecanismo de maturação de Ostwald-Ripening aparenta ser o mais indicado por 

relacionar o tamanho crítico do núcleo e a energia superficial da partícula [20], [87], 

[88]. De modo que embora a formação rápida de diversas partículas nanométricas 

seja cineticamente favorecida, estas são sobrepostas por partículas maiores e de 

menor energia superficial. Tal mecanismo cita que embora seja favorecido o 

aparecimento de diversas partículas de escalas nanométricas, é cineticamente 
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favorecido que tais partículas cresçam, visando diminuir sua energia superficial, 

através de partículas menores [89]. 

 

 
Figura 24: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 5. 

 

Apesar de partículas nanométricas serem cineticamente mais fáceis de 

nuclear, são termodinamicamente desfavorecidas justamente devido sua propriedade 

mais almejada, a elevada superfície específica. Tendo as partículas de β-Ag2MoO4 

sendo termodinamicamente induzidas ao aumento de aglomerados e sinterização 

[17]. Outro fator relevante, pode ser a concentração de íons de H+ no meio reacional 

[82], impossibilitando que ocorra o crescimento diametral das partículas por 

compatibilidade de carga elétrica, tornando assim o crescimento longitudinal 

preferencial, formando os nanofios e nanobastões observados nos molibdatos de 

prata obtidos em meio ácido. 

A elevada presença de agregados não orientados e de morfologia irregular 

a partir da amostra de pH 5, indica que o mecanismo de crescimento de Ostwald-

Ripening é favorecido para pH de solução próxima a neutra e básica o que produz um 
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crescimento continuo de nucleação, dissolução e recristalização [23]. Todas as 

amostras obtidas pelo método sonoquímico da fase cristalina β-Ag2MoO4 

apresentaram amostras disformes de dimensões micrométricas com sinterização 

aparente entre partículas [20], [46]. Entretanto, os mecanismos de sinterização podem 

ser associados aos efeitos físico-químicos obtidos durante a cavitação das bolhas na 

sonoquímica [56]. 

De acordo com Oliveira et al. [32], as estruturas de Ag2MoO4 são formadas 

por um processo particular de dissolução-recristalização, onde, durante o crescimento 

dos cristais, os íons precursores coalescem rápida e homogeneamente, gerando os 

primeiros agregados de nanopartículas. Além disso, a alta constante dielétrica da 

água favorece o crescimento de cristais via Ostwald-Ripening, amadurecendo em 

solução até sua forma cristalina final, induzindo a precipitação de estruturas com a 

morfologia de superfícies rugosas e de morfologia irregular. 

As Figura 25 e 26 ilustram as amostras de pH 6, 7 respectivamente, 

enquanto a Figura 27 ilustra a amostra obtida em pH 8. Nota-se que a morfologia das 

amostras de β-Ag2MoO4 apresentam características similares, persistindo a formação 

dos precipitados. De acordo com Oliveira et al., a formação das estruturas do β-

Ag2MoO4 passa por um processo particular de dissolução-recristalização. No entanto, 

durante o crescimento dos cristais, os íons precursores coalescem rápida e 

homogeneamente, gerando os primeiros agregados de nanopartículas. Além disso, a 

alta constante dielétrica da água favorece o crescimento de cristais via 

amadurecimento de Ostwald em solução até sua forma cristalina final. Portanto o 

ajuste do pH com NH4OH , induz a precipitação de estruturas com a morfologia de 

superfícies rugosas e de morfologia irregular [20]. 
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Figura 25: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 6 

 

 
Figura 26: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico em pH 7 
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Figura 27: Imagens obtidas por MEV-FEG das amostras obtidas através do método 

sonoquímico pH 8 

 

5.3 Calculo do band gap óptico 

A técnica de espectroscopia de reflectância difusa na região do ultravioleta-

visível, foi utilizada para estimar o valor da energia de band gap (Egap) dos pós de 

molibdatos de prata obtidos pelo método sonoquímico em meio reacional de pH 1 a 8. 

Os valores de reflectância utilizados para conversão nos valores de absorbância 

através da função de Kulbelka-Munk, [90]. Os valores estimados da Egap foram obtidos 

pelos método de Wood e Tauc  para transições diretas permitidas conforme descrito 

na sessão 4.2.3 [75]. As curvas de extrapolação da função de Wood e Tauc são 

apresentados na Figura 28. 
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Figura 28: Extrapolação do espectro de absorbância do UV-Visível para estimativa 

do Egap indireto. 
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Como observado na Tabela 3, a estrutura Ag2Mo3O10
.2H2O obtida em meio 

reacional de pH 1 e 2, apresentou Egap de 3,22 e 3,24 eV respectivamente, enquanto 

que estrutura cristalina monoclínica da Ag2Mo2O7, obtida em meio reacional pH 3 e 4, 

apresentaram Egap de 3,24 e 3,23 eV. Os pós obtidos em pH 5, onde ocorre a transição 

de fase entre os molibdatos de prata Ag2Mo2O7 monoclínico e a β-Ag2MoO4 cubico, e 

as duas estruturas cristalinas coexistem, o Egap apresentou um aumento de valor 

ligeiramente superior ao apresentado entre os pós obtidos em meio com pH 1 a 4. 

Saindo de 3,23 eV para 3,28 eV. Já os pós das amostras com estruturas cristalinas β-

Ag2MoO4 obtidos em meio reacional de pH 6 a 8 apresentam valores de Egap de 3,45 

eV em pH 6, 3,44 eV em pH 7, e 3,41 eV em pH 8, com valores muito próximos entre 

as amostras cujo precipitado foi tratado pelo método sonoquímico e os pós obtidos 

através do método sonoquímico aplicado a solução homogênea.  

  

Tabela 4: Valores de Egap indireto obtidos pela extrapolação do espectro de 

absorbância UV-Vis. 

Amostra  pH 1  pH 2  pH 3  pH 4  pH 5  pH 6  pH 7  pH 8 

Egap (eV)  3,22  3,24  3,24  3,23  3,28  3,45  3,44  3,41 

 

Através das curvas de (αhv)n por emergido do fóton da Figura 28, observa-

se o aumento do valor de Egap de acordo com a mudança da fase obtida acompanhado 

da mudança no formato da curva quando passamos das estruturas de nanobastões 

das fases Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7, para estrutura de β-Ag2MoO4. 

Adicionalmente esta apresentado na Tabela os valores de Egap das amostras obtidas 

nesta dissertação e seus equivalente sistemas cristalinos encontrados na literatura 

[77], [78], [91]. 
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Tabela 5: Valores de Egap estimados para as amostras obtidas pelo método 

sonoquímico e estruturas equivalente encontradas na literatura. 

 

 

As pequenas variações entre os valores de Egap obtidos neste trabalho e 

nos valores da literatura estão relacionadas com a variação do grau de desordem 

estrutural. Os diferentes métodos de síntese proporcionam variedade em termos de 

forças externas, como temperatura e pressão, que agem diretamente no ordenamento 

da estrutura. De acordo com Abreu et al., estruturas mais ordenadas apresentam 

poucos níveis intermediários de energia entre as bandas de valência e condução [5]. 

Composto  Egap (eV)  Método de síntese  Referência 

Ag2Mo3O10
.2H2O  3,22  Método sonoquímico  Este trabalho 

Ag2Mo3O10
.2H2O  3,24  Método sonoquímico  Este trabalho 

m- Ag2Mo2O7  3,24  Método sonoquímico  Este trabalho 

m- Ag2Mo2O7  3,23  Método sonoquímico  Este trabalho 

m- Ag2Mo2O7 + 
β-Ag2MoO4 

 3,28  Método sonoquímico  Este trabalho 

β- Ag2MoO4  3,45  Método sonoquímico  Este trabalho 

β- Ag2MoO4  3,44  Método sonoquímico  Este trabalho 

β- Ag2MoO4  3,41  Método sonoquímico  Este trabalho 

Ag2Mo3O10•2H2O  3,00  soft-chemistry route  
Hakouk et al. 

2013 

m- Ag2Mo2O7  2,98  Condensador Allihn  Kenji et al. 2013 

t- Ag2Mo2O7  2,94  Hidrotérmico  
Hashim et al. 

2011 

β-Ag2MoO4  3,40  Hidrotérmico  
Oliveira et al. 

2017 
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O método sonoquímico proporciona altas pressões e temperaturas locais, pela 

implosão das bolhas, que podem gerar divergências simétricas entre as ligações dos 

formadores de rede e o oxigênio, formando vacâncias de oxigênio na estrutura, que 

geram níveis intermediários entre as bandas de valência e condução, diminuindo a 

Egap dos molibdatos [55], [92].  

5.4 Catalise 

De acordo com Xie et al., espera-se que os materiais que apresentem 

precipitados nanométricos de prata em sua superfície apresentem boa atividade 

catalítica para decomposição de corantes orgânicos [93]. Portanto, em função das 

propriedades previstas na bibliografia os pós obtidos pelo método sonoquímico 

aplicado aos molibdatos de prata foram analisados quanto as propriedades 

fotocatalíticas sob irradiação de luz ultravioleta (UV). Os espectros de absorção de 

soluções contendo corantes orgânicos expostos a nanofios de molibdato de prata com 

nanopartícula de prata precipitada em sua superfície apresentaram maior atividade 

fotocatalítica que nanofios sem precipitados devido os mecanismos de ressonância 

plasmônica [31], [48], [94]. 

A atividade catalítica dos pós de molibdato de prata obtidos nesta 

dissertação foram estudadas primeiramente pela diminuição na concentração 

(branqueamento) do corante azul de metileno (MB) através da exposição das soluções 

com concentração 10-5 mol/L de MB aos pós de molibdatos de prata (0,010g de pó 

para 100mL de MB) e fotoexcitação de luz ultravioleta (UV), com as amostras de 

molibdatos obtidas pela método sonoquímico, sendo avaliadas individualmente para 

degradação do MB. Cada solução com MB e catalisadores foi homogeneizada em 

banho ultrassônico por 10 minutos na completa ausência de luz, e levados a exposição 

de UV sob constante agitação magnética conforme descrito em detalhes na seção 

4.2.4. Para efeito de comparação a solução de MB pura sem presença de 

catalisadores foi levada a câmara de fotodegradação para análise dos efeitos da 

fotólise. 

Os resultados da analises primarias apresentados na Figura 29, 

mostraram-se significativamente superior aos apresentados para a fotólise do MB 

puro, onde a remoção do corante sem catalisador através da fotólise foi de 14% após 
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120 minutos sob irradiação UV. Enquanto obtendo-se completo branqueamento da 

solução sem a presença de irradiação da luz ultravioleta (UV) para os pós de 

Ag2Mo3O10
.2H2O e comportamento análogo para o branqueamento das soluções 

contendo os pós de Ag2Mo2O7. Para os pós de Ag2MoO4, o completo branqueamento 

da solução de deu apenas sob efeito da irradiação UV, com completa remoção do 

corante ao fim do processo catalítico após 120 minutos, e remoção de 75% do MB 

sem irradiação UV para os pós de mistura da fase Ag2Mo2O7 + Ag2MoO4, com termino 

do clareamento da solução após 50 minutos de exposição UV, onde fica evidente que 

a mistura de fases apresentou um comportamento intermediário entre os compostos 

de Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4. 

 

 
Figura 29: Variação da concentração do corante azul de metileno pelo tempo de 

ensaio para as amostras obtidas através do método sonoquímico. 

 

A Figura 30 sugere que os pós de Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7 

apresentam elevada capacidade de branqueamento devido a fatores não relacionados 
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a fotocatálise, sugerindo que demais mecanismos tal como os mecanismos adsorção 

são os principais mecanismos envolvidos na remoção do MB pelos pós de 

Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7 obtidos em meio reacional em pH 1 e 2 e pH 3 e 4 

respectivamente, iniciando-se o processo de redução da concentração da solução do 

corante MB durante a etapa de dispersão do pó em banho ultrassônico com completa 

ausência de excitação externa na forma de irradiação eletromagnética. Enquanto que 

as amostras de Ag2MoO4 obtidas em meio reacional de pH 6, 7 e 8, assim como a 

amostra dos pós com mistura de fases Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4, necessitam da 

irradiação UV para que ocorram o completo branqueamento da solução de MB. O 

desempenho intermediário da amostra obtida em meio reacional com pH 5 e mistura 

de estruturas cristalinas Ag2Mo2O7 + Ag2MoO4, pode ser atribuída a presença da 

estrutura de Ag2MoO4. O aumento no tempo necessário para diminuição da 

concentração do corante para esta amostra, se dá devido a diminuição na 

porcentagem de fase de estruturas nanométricas com maior capacidade adsortiva. 

De acordo com Kim et al 2010, geralmente, há dois fatores principais que 

afetam a atividade fotocatalítica dos materiais: os fatores extrínsecos, que incluem a 

área de superfície e morfologia, fatores aparentemente predominantes nas amostras 

de pós de Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7. E os fatores intrínsecos, que incluem a 

propriedade de absorção óptica, estrutura de banda eletrônica e taxa de 

recombinação, que só puderam ser aferidos nas amostras contendo a fase Ag2MoO4 

[95].  

A resposta catalítica distinta apresentada entre os pós de molibdatos de 

prata estudado na análise primaria, levou a necessidade de uma análise aprofundada 

sobre os mecanismos de adsorção dos pós sem a presença da irradiação UV. Onde 

conforme descrito na sessão 4.2.4, um ciclo de analise completamente executado no 

escuro foi realizado com os pós de molibdatos de prata Figura 30, e com base nos 

resultados os mesmos foram divididos em dois grupos, com o primeiro sendo discutido 

a atividade adsortiva e o segundo a atividade fotocatalítica. Em adição, uma análise 

de aplicabilidade de pós de molibdatos de prata foi efetuada através da investigação 

de sua estabilidade após 3 ciclos com completa remoção do MB. 
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Figura 30: Variação da concentração do corante azul de metileno pelo tempo do 

ensaio de equilíbrio de adsorção-dessorção. 

 

5.4.1 Adsorbância 

O gráfico de C/Co por tempo apresentado na Figura 30, demonstra que os 

pós de fase β-Ag2MoO4 têm o equilíbrio de adsorção-dessorção da solução quase 

completo após 5 minutos, sem nenhum ganho significativo do clareamento da solução 

de MB após 30 minutos de exposição, enquanto que a mostra de pós contendo a 

mistura de fases β-Ag2MoO4 e Ag2Mo2O7 apresentam um ganho notável na 

capacidade de adsorção com diminuição de 75% na concentração do MB após os 30 

minutos de análise, indicando que os pós que contem fase β-Ag2MoO4 apresentam 

um limite na capacidade adsortiva. Para os pós de molibdato de prata de fases 

Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7 a concentração do MB na solução foi completamente 

reduzida a quase 0% após 5 minutos de exposição da primeira fase e após 15 minutos 

de exposição da segunda fase. Com o comportamento de adsorção dos pós de 

mesma estrutura cristalina obtidos em pH diferente se sobrepondo na análise. 



66 
 

O efeito adsortivo dos pós de molibdato de prata sobre o MB podem ser 

observados na Figura 31, onde a mudança da cor dos catalisadores para o azul após 

uma rodada de catalise no escuro e lavagem dos pós, comprova que o efeito de 

adsorção foi o responsável pela remoção do MB da solução. 

 

 
Figura 31: Pós de molibdatos de prata obtidos após 1 ciclo de adsorção das 

amostras de pH (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5, (f) 6. 

 

De acordo com Mondal et al., nanofios de molibdato de prata quando 

exposto ao corante MB carregado positivamente, atrai o corante eletrostaticamente 

removendo-o da solução por adsorção do corante na superfície dos nanofios [82]. 

Apesar de em menor escala, o efeito adsortivo também está presente nas amostras 

de Ag2MoO4, como pode ser visto na Figura 31. 

Com base nos resultados apresentados no primeiro ciclo de análise de 

adsorção, dois ciclos adicionais de catalise por adsorção foram realizados com os pós 

de Ag2Mo3O10
.2H2O e Ag2Mo2O7. Enquanto os pós de Ag2MoO4 foram submetidos a 

dois ciclos adicionais de fotocatálise sob radiação UV homogeneizados em agitador 

magnético por 30 minutos para obter o equilíbrio de adsorção-dessorção  
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Conforme ilustrado na Figura 32 e 33, não se observa diminuição na 

capacidade de adsorção dos pós de Ag2Mo3O10
.2H2O  durante os três ciclos de 

remoção do MB da solução, comprovando que a capacidade adsortiva do pó de 

Ag2Mo3O10
.2H2O mantém-se estável, sem qualquer sinal de diminuição na taxa de 

branqueamento da solução, onde a completa remoção se deu após 5 minutos de 

exposição para todas rodadas.  

 

 
Figura 32: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 1. 
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Figura 33: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 2. 

 

Comportamento análogo para estabilidade dos pós foi observado nos pós 

de Ag2Mo2O7 com diferença desprezível na capacidade adsortiva dos pós de obtidos 

em meio reacional de pH 3, com redução da concentração do corante a 

aproximadamente 10%, com diminuição drástica na velocidade de remoção até o 

completa clarificação da solução, onde as alíquotas retiradas em 15, 25, 35 e 45 

minutos apresentaram menos do que 10% na concentração de MB na solução para 

os 3 ciclos analisados Figura 34. 
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Figura 34: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 3. 

 

Os pós de Ag2Mo2O7, cujo raio diametral apresentou o valor médio de 135 

nm, obtidos em meio reacional de pH 4, uma variação média de 90 nm em relação 

aos pós obtidos em meio reacional de pH 3, acarretou na diminuição da capacidade 

adsortiva dos pós de obtidos em meio reacional menos ácido. Entretanto o 

comportamento do material após o primeiro ciclo de teste não apresentou redução na 

capacidade adsortiva, Figura 35. Podendo-se afirmar que o aumento do tempo de 

reação à medida que se analisa os matérias em função do pH se dá devido a 

diminuição dos locais vagos na superfície dos pós, em razão da diminuição da área 

superficial dos nanobastões de molibdato de prata, que de acordo com a Figura 22, 

diminui sua área superficial à medida que se aumenta o pH do meio precursor da 

síntese.  
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Figura 35: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 4. 

 

A capacidade de adsorção mostra que o nanomaterial sintetizado é 

altamente competente para remoção de corantes catiônicos por adsorção, indicando 

sua possível utilização no método de efluentes. O desempenho de regeneração do 

adsorvente é crucial para sua aplicação prática [62]. Para este propósito, após cada 

ciclo de operação o adsorvente foi separado por centrifugação, depois lavado com 

água destilada para diminuir a quantidade de corante adsorvido em sua superfície e 

seco em estufa a 60 ºC para reutilização como adsorvente. Os resultados 

apresentados revelam que a capacidade de adsorção do nanomaterial até o terceiro 

ciclo de operação permanece sem perda aparente da capacidade de adsorção. 

Os resultados indicam que os nanomateriais sintetizados apresentam alta 

estabilidade e não são corroídos no processo de adsorção-dessorção, viabilizando-o 

seu uso na atuação como um potencial candidato no método de águas residuárias 

como adsorvente de partículas catiônicas. 
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5.4.2 Fotocatálise 

De acordo Yu et al., para se obter um eficiente fotocatalisador, três fatores 

chave devem ser satisfeitos: o band gap pequeno, os portadores de carga fotogerados 

devem possuir elevada mobilidade e vida útil e por fim possuir posições potenciais 

adequadas da banda de valência (BV) e banda de condução (BC). Tendo este último 

um grande efeito no processo de oxidação fotocatalítica de compostos orgânicos  [96]. 

Além dos três fatores citados acima, a estabilidade do fotocatalisador é um 

fator importante para aplicações práticas. Para aferir a atividade fotocatalítica e 

estabilidade fotocatalítica dos pós de Ag2MoO4 obtidos pelo método sonoquímico 

foram avaliadas quanto a capacidade da completa fotodegradação do corante MB. 

Com base no primeiro método catalítico e a continuação do reuso dos pós de β-

Ag2MoO4 após o primeiro ciclo para análise do poder adsortivo dos pós, constatou-se 

que o equilíbrio de adsorção-dessorção dos pós contendo β-Ag2MoO4 já se 

estabelecia após meia hora de agitação magnética, sendo necessário a radiação UV 

externa para ativar os mecanismos fotocatalíticos e degradar o MB. Para avaliar o 

efeito da fotocatálise, dois ciclos de reuso dos pós contendo β-Ag2MoO4 a partir do pó 

da primeira rodada de adsorção, após realizada a lavagem dos mesmos em centrifuga 

com água destilada foram executados para analise fotocatalítica dos semicondutores 

obtidos em pH 5 e 8 Figura 36 e 37 respectivamente.   
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Figura 36: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 5. 
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Figura 37: Variação da concentração de azul de metileno pelo tempo de ensaio para 

os três ciclos de reuso realizados nas amostras obtidas em pH 6. 

 

Como apresentado no gráfico de variação de concentração por tempo de 

exposição na Figura 36, nenhuma perda significativa de atividade fotocatalítica é 

observada no terceiro ciclo, e nenhuma perda na capacidade adsortiva é observada 

durante as analises, o que sugere uma boa estabilidade do fotocatalisador, com mais 

de 90% do MB sendo removido após 20 minutos de exposição da amostra obtida em 

pH 5 a irradiação UV, e comportamento análogo da remoção do MB após 50 minutos 

de exposição UV pelas amostras de β-Ag2MoO4 obtidas em meio reacional de pH 6 

quando expostas a radiação UV (Figura 37).  

Wang et al., observaram que o β-Ag2MoO4 obtido com morfologia de 

“borboletas” apresentou a degradação do corante azul de metileno após 60 minutos 

sob irradiação de UV, entretanto, em seu trabalho, seus pós apresentavam morfologia 

de partículas (2D) de elevada área superficial [21], estando os pós obtidos nesta 

dissertação competindo de igual a igual a eficiência fotocatalítica devido os efeitos de 

ressonância plasmônica de superfície apresentados pelas nanopartículas de prata 



74 
 

presentes na superfície da amostras tratadas pela técnica sonoquímica [92]. 

A ressonância plasmônica de superfície atua amplificando a absorção de 

luz quando a frequência de oscilação dos elétrons pertencentes às nanopartículas de 

prata precipitadas coincidem com a da luz incidente, fornecendo elétrons fotogerados 

da nanopartículas de prata para o semicondutor, geram um “buffer” de lacunas e 

elétrons devido a formação da barreira de Schottky, acelerando a fotocatálise devido 

a produção de sítios catalíticos e-/h+, o que facilita a migração dos elétrons fotogerados 

e suprimi a recombinação dos portadores de carga pois os elétrons fotogerados 

rapidamente se transferem para BC do semicondutor. Podendo por fim, inibir a 

fotocorrosão adicional e realizar a auto estabilidade fotoquímica dos semicondutores 

[28], [33]–[35]. 

Wang et al., analisou o mecanismo fotocatalítico plasmônico, onde através 

das suas observações de solução de Ag:Ag2MoO4 e MB, constatou que a presença 

de •OH aumentou gradualmente com o prolongamento do tempo de irradiação sobre 

a solução, efeito não observado na ausência de irradiação. Atribuindo a formação de 

•OH as reações fotocatalíticas [97]. Comprovando que o efeito plasmônico auxilia na 

formação dos radicais hidroxila para redução do MB por mecanismos fotocatalíticos. 

De acordo com a bibliografia, a excitação UV atua na decomposição do MB 

através dos seguintes mecanismos:  

Primeiramente as moléculas de MB são fotoexcitadas e formam o •MB 

instável, onde elétrons são facilmente perdidos para produzir um radical catiônico de 

corante •MB+, que participam do processo de fotocatálise através da transferência dos 

seus elétrons fotoexcitados para a BC do Ag2MoO4 [24]. Estes elétrons fornecidos pelo 

MB reduzem a Ag+ que precipitada na superfície do catalisador para formar Ag0, 

formando o contato ôhmico na interface Ag:Ag2MO4 para formar um nível de Fermi 

estabilizado [2], [25]. Em conjunto com a excitação do MB, os elétrons fotoexcitados 

da BV do Ag2MoO4 são excitados para BC, deixando buracos na BV dos 

semicondutores. Os elétrons BC se movem naturalmente para a superfície das 

nanopartículas de Ag na interface de contato ôhmico através da força do campo 

elétrico intrínseco, conseguindo a separação dos pares de e-/h+ fotogerados. [85]  
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Além de atuar sobre a prata precitada e sobre o MB, a luz UV atua na 

formação de pares e-/h+ diretamente no semicondutor, criando sítios ativos que 

quando na superfície do semicondutor são capazes de: 

Reduzir do o O2 para •O2
-, se o nível energético dos elétrons na BC do 

Ag2MoO4 for mais reativo que o potencial de •O2
- / O2. E oxidar o H2O para formar 

•OH, se o nível energético das lacunas na BV for suficientemente positivo e maior que 

o par •OH / H2O. Com ambos radiais •O2
− e •OH, de elevada capacidade de oxidação 

de corantes orgânicos. 

Os aníons superóxidos •O2
- combinam-se com H+ para formar os radicais 

•OOH, que por sua vez os elétrons aprisionados e H+ se combinam para produzir H2O2 

que formam os radicais •OH. Finalmente, os radicais H2O2 ou •OH oxidam compostos 

orgânicos tal o MB devido a seus fortes potenciais oxidativos. Enquanto isso, as 

lacunas (íons Ag+) são espécies reativas capazes de oxidar diretamente diversos 

corantes, sendo reduzida a prata metálica no processo, esses mecanismos de 

degradação são capazes de mineralizar compostos orgânicos a H2O e CO2 

eficientemente [3], [99]. 

O bom desempenho de degradação dos pós de Ag2MoO4 irradiado por UV 

sobre o MB somado a boa capacidade de reutilização torna o material um potencial 

fotocatalisador deste corante industrial. Apesar da elevada estabilidade fotocatalítica 

do Ag2MoO4 apresentada nesta dissertação, a atividade fotocatalítica de Ag2MoO4 

estudada por Xu et al., apresentam oscilações no desempenho catalítico entre 

rodadas com aumento e diminuição do desempenho sendo atribuída a fotocorrosão 

das amostras [100]. Nas amostras de Ag2MoO4 obtidas nesta dissertação, é evidente 

a precipitação de prata na superfície da amostra ocasionada pelo método 

sonoquímico, esta prata precipitada é responsável por blindar o semicondutor contra 

os efeitos deletérios da fotocorrosão.  

Após segunda rodada de exposição à radiação UV, nota-se a mudança na 

coloração dos pós utilizados na fotodegradação de branco acinzentado para tons de 

cinza escuro, indicando que o tempo de irradiação sob luz UV aumenta quantidades 

de nanopartículas de prata precipitadas na superfície do semicondutor. Este 

mecanismo pode atuar de maneira benéfica, funcionam como centros de 
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aprisionamento de elétrons que suprem a fotocorrosão adicional das amostras e 

inibem a recombinação dos pares de lacunas e elétrons fotogerados mantendo a 

atividade fotocatalítica estável nos ciclos adicionais. Ou pode atuar de maneira 

deletéria, onde ciclos adicionais com tempos de irradiação prolongado pode diminuir 

a atividade fotocatalítica devido ao efeito de envelopamento do semicondutor pelas 

camadas de prata depositadas na superfície. 
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6. Conclusões 

A aplicação do método sonoquímico em modo continuo por 16 minutos em 

pressão e temperatura ambiente se mostrou eficaz para aquisição de molibdatos de 

prata nanoestruturados quando em meio ácido sob influência de HNO3, sintetizando 

nanobastões a partir de 27 nm de diâmetro, com o diâmetro dos bastões variando 

principalmente em função do pH do meio reacional. 

O pH do meio reacional foi o fator principal na variação estrutural e 

morfológico dos molibdatos obtidos, utilizando-se HNO3 obteve-se Ag2Mo3O10 para 

valores de pH 1 e 2 e Ag2Mo2O7 para valores de pH 3 e 4, ambas estruturas com 

morfologia de nanobastões. Utilizando-se NH4OH obteve-se Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4 em 

pH 5, e Ag2MoO4 para valores de pH 6, 7 e 8 com morfologia assimétrica de tamanho 

micrométrico. 

O desempenho catalítico no tratamento de solução de azul de metileno foi 

excepcional para os nanobastões de Ag2Mo3O10 e Ag2Mo2O7, com eficiência catalítica 

sendo atribuída a processos de adsorção e completa remoção do corante após 5 

minutos de exposição aos catalisadores obtidos em pH 1 e 2 e mais de 90% de 

remoção em 20 minutos para os catalisadores obtidos em pH 3 e 4. Os pós de 

Ag2MoO4 não apresentaram suficiente eficiência adsortiva para completa remoção do 

corante, entretanto quando avaliados quanto a fotocatálise foram capazes de 

mineralizar completamente o azul de metileno em 60 minutos, com os catalisadores 

com mistura das fases Ag2Mo2O7 e Ag2MoO4 obtidos em pH 5, apresentando um 

comportamento intermediário influenciado pelas duas fases. 

A eficiência fotocatalítica dos molibdatos de prata obtidos nesta dissertação 

foi parcialmente atribuída aos efeitos de ressonância plasmônica, tais efeitos são 

oriundos dos precipitados de prata obtidos pelo efeito de cavitação gerado durante o 

método sonoquímico. 

O bom desempenho e estabilidade apresentada após 3 ciclos de reuso dos 

molibdatos de prata obtidos pelo método sonoquímico os classificam como eficientes 

agentes catalisadores na remoção de corantes orgânicos de efluentes. 
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